STATUT FUNDACJI
Horyzont Fundacja na Rzecz Osób z Problemami Wzroku
z dnia 05.04.2018

Rozdział I – Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Horyzont Fundacja na Rzecz Osób z Problemami Wzroku zwana
dalej „Fundacją” ustanowiona przez: Józefa Małoska, syna Jana i Marty oraz Piotra
Krzywickiego, syna Stanisława i Elżbiety zwanych dalej „Fundatorami” aktem notarialnym
sporządzonym przez Notariusza Kamila Wilgockiego w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie
przy ul. Obrońców Stalingradu 21/1 dnia 7 listopada 2014 r., repertorium A numer 6038/2014
działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. tj. 1991, Nr 46,
poz.203 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
§3
Siedzibą Fundacji jest Szczecin.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może
prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie a także tworzyć
i przystępować do spółek.
§5
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Dla efektywnego realizowania celów Fundacja może współpracować i współdziałać z innymi
organizacjami o zbieżnych celach w kraju i za granicą.
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§6
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§7
Fundacja posiada swoje logo.
§8
W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać
pracowników na podstawie umów o pracę lub umów cywilno – prawnych.

Rozdział II – Cele i zasady działania Fundacji
§9
Celami Fundacji są dobroczynność, ochrona zdrowia i pomoc społeczna oraz rehabilitacja
społeczna i zawodowa na rzecz osób z problemami wzroku., w tym:
1. Społeczna integracja i rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących.
2. Zapewnianie osobom niewidomym i słabowidzącym równych szans w dostępie do
informacji, edukacji i zatrudnienia.
3. Działania na rzecz zaopatrzenia osób niewidomych i słabowidzących w sprzęt
rehabilitacyjny i medyczny.
4. Ochrona praw osób niepełnosprawnych wzrokowo i ich reprezentowanie wobec
organów naczelnych państwa, administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz
innych instytucji.
5. Działalność charytatywna na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.
6. Szkolenie osób pracujących z osobami niewidomymi i słabowidzącymi, a także ich
rodziców i opiekunów.

7. Wspieranie rodzin, opiekunów i środowiska osób niepełnosprawnych wzrokowo.
8. Promocja, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki wśród osób
niewidomych i słabowidzących.
9. Promocja, wspieranie rozwoju, upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji, sportu,
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turystyki wśród osób niewidomych i słabowidzących.
10. Informowanie opinii

publicznej

oraz

kształtowanie świadomości

społecznej

dotyczącej potrzeb i sytuacji osób niewidomych i słabowidzących oraz ich otoczenia.
§ 10
Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez:
1. Prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej
niewidomych dzieci i dorosłych w różnych formach.
2. Działania na rzecz zaopatrzenia osób niewidomych i słabowidzących w sprzęt
rehabilitacyjny, środki pomocnicze, pomoce optyczne i inne.
3. Organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych,
a także sportu, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dorosłych i dzieci.
4. Działania na rzecz wydawania podręczników szkolnych, czasopism i innych
wydawnictw pismem punktowym, drukiem powiększonym oraz na innych
nośnikach dostępnych dla niewidomych, a także na rzecz zwiększenia dostępności
pomocy dydaktycznych.
5. Prowadzenie specjalistycznych bibliotek.
6. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami właściwymi w rozwiązywaniu
problemów socjalno - bytowych osób niewidomych oraz z innymi instytucjami
działającymi w sferze pomocy społecznej oraz Narodowym Funduszem Zdrowia i
placówkami medycznymi.
7. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej niewidomych, pomoc w organizowaniu
się

zawodowych

środowisk

niewidomych,

organizowanie

różnych

form

kształcenia i szkolenia zawodowego, poradnictwo oraz pomoc w znajdowaniu
zatrudnienia.
8. Działania na rzecz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji rodziców i opiekunów
osób z dysfunkcją wzroku.
9. Inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących niewidomych.
10. Działalność ekspercką oraz inicjowanie i prowadzenie badań i prac rozwojowych z
zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb niewidomych.

11. Organizowanie konferencji, sympozjów, konkursów
12. Organizowanie indywidualnej pomocy, w tym finansowej osobom niewidomym i
słabowidzącym.
13. Działania na rzecz profilaktyki uzależnień.
14. Organizację i promocję wolontariatu oraz innych zinstytucjonalizowanych form
wspierania.
15. Prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz niewidomych z
wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych publikacji oraz
popularyzowanie zagadnień z zakresu profilaktyki zdrowotnej i ochrony narządu
wzroku.
16. Działania na rzecz organizacji, których celem statutowym jest pomoc osobom
niewidomym i słabowidzącym, w szczególności poprzez współpracę oraz wsparcie
finansowe.
17. Wspieranie edukacji muzycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z
dysfunkcją wzroku.
18. Organizowanie oraz finansowa pomoc w organizacji turnusów rehabilitacyjnych a
także pomoc w finansowaniu pobytu na turnusach rehabilitacyjnych dzieci,
młodzieży i osób dorosłych z dysfunkcją wzroku wraz z opiekunami.
19. Organizowanie a także uczestniczenie w konferencjach, warsztatach, szkoleniach,
wystawach itp. związanych z działalności ą statutową Fundacji.
20. Działania zmierzające do przystosowania budynków użyteczności publicznej, w
tym ośrodków rehabilitacyjnych, szkoleniowych oraz chodników, przejść dla
pieszych, przystanków tramwajowych/autobusowych i innych dla potrzeb osób z
dysfunkcją wzroku.
21. Inne działania zmierzające do realizacji celu Fundacji.

§ 11
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
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Rozdział III – Majątek i dochody Fundacji
§ 12
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1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5000 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych), w tym 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na prowadzenie
działalności gospodarczej, przekazanych przez Fundatorów, środki pieniężne oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
− darowizn, sponsoringu, spadków, zapisów;
− dotacji, subwencji oraz grantów;
− dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
− dochodów

z

majątku

nieruchomego,

ruchomego

oraz

innych

praw

majątkowych;
− z działalności gospodarczej i uczestnictwa w innych podmiotach prawnych;
− zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za
granicą,
− innych wpływów.
3. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. Fundacja może tworzyć fundusz zapasowy i rezerwowy.
§ 13
Majątek Fundacji jest przeznaczony na pokrycie wszelkich wydatków związanych z realizacją
zadań określonych w Statucie.
§ 14
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 15
1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 16
Dla osiągnięcia celów Fundacji, Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, samodzielnie
bądź we współpracy z innymi podmiotami działalność gospodarczą, obejmującą następujące
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przedmioty działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
47.19.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.

47.41.Z

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

47.43.Z

Sprzedaż

detaliczna

sprzętu

audiowizualnego

prowadzona

w

wyspecjalizowanych sklepach.
47.54.Z

Sprzedaż

detaliczna

elektrycznego

sprzętu

gospodarstwa

domowego

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
47.59.Z

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów
użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

47.62.Z

Sprzedaż

detaliczna gazet

i

artykułów piśmiennych

prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach.
47.65.Z

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach.

47.74.Z

Sprzedaż

detaliczna

wyrobów

medycznych,

włączając

ortopedyczne,

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
47.77.Z

Sprzedaż

detaliczna

zegarków,

zegarów

i

biżuterii

prowadzona

w

wyrobów

prowadzona

w

wyspecjalizowanych sklepach.
47.78.Z

Sprzedaż

detaliczna

pozostałych

nowych

wyspecjalizowanych sklepach.
47.91.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet.

47.99.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami.

62.02.Z

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.

62.09.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych.

85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację.

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

96.09.Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

77.29.Z

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i
domowego.

77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane.

73.11.Z

Działalność agencji reklamowych.

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki.

87.30.Z

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych.

88.10.Z

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych.

88.99.Z

Pozostała

pomoc

społeczna

bez

zakwaterowania,

gdzie

indziej

członkowskich,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana.
94.99.Z

Działalność

pozostałych

organizacji

niesklasyfikowana.

Rozdział IV – Władze Fundacji
§ 17
Władzami w Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji
§ 18
Członkami Zarządu Fundacji oraz likwidatorami Fundacji mogą być osoby fizyczne
mające pełną zdolność do czynności prawnych.
§ 19
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych na czas
nieokreślony.
3. Fundator może pełnić funkcję członka lub Prezesa Zarządu Fundacji.
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4. Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy, wskazując
jednocześnie Prezesa Zarządu pierwszego składu Zarządu Fundacji.
5. Decyzję o powołaniu nowych członków Zarządu podejmuje istniejący Zarząd
większością głosów.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
− złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa, lub w przypadku rezygnacji Prezesa na
ręce innego członka Zarządu
− śmierci,
− odwołania, w szczególności w przypadku działania na szkodę Fundacji, działania w
sprzeczności ze statutem, przepisami prawa bądź aktami wewnętrznymi, niebrania
udziału w pracach Zarządu przez 6 miesięcy, prawomocne skazanie za przestępstwa
przeciwko mieniu, rodzinie, zdrowiu i życiu lub w innych uzasadnionych
przypadkach.
7. Decyzja o odwołaniu członka Zarządu podejmowana jest przez Zarząd zwykłą
większością głosów, przy czym w głosowaniu nie bierze udziału odwoływany członek
Zarządu.
8. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie wszystkich członków,
odchodzący Zarząd zobowiązany jest do powołania nowego Zarządu.
§ 20
1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, o ile statut nie
stanowi inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pól
roku. Prezes Zarządu Fundacji zwołuje posiedzenie Zarządu Fundacji z własnej
inicjatywy albo na wniosek członka Zarządu Fundacji.
4. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub elektronicznie na
wskazany przez członka Zarządu adres poczty elektronicznej.
6. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia
swoich funkcji.
7. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy
o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Umowę z Prezesem Zarządu zawiera dwóch
pozostałych członków Zarządu.
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§ 21
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością fundacji, oraz wytyczanie głównych kierunków
działalności Fundacji,
2) realizacja celów statutowych,
3) reprezentowanie Fundacji,
4) zarządzanie finansami Fundacji, w tym uchwalanie rocznych planów finansowych,
sporządzanie sprawozdania finansowego i dbałość o płynność finansową,
5) uchwalanie regulaminów,
6) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
7) rozliczanie działalności Fundacji przed właściwymi urzędami i instytucjami,
8) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i innych źródeł finansowania
Fundacji,
9) zatrudnianie

pracowników,

ustalanie

wielkości

zatrudnienia,

zasad

wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych
w Fundacji, organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej prowadzonej
przez Fundację,
10) podejmowanie decyzji w sprawie utworzenia oddziałów, filii i przedstawicielstw
Fundacji, a także w sprawie tworzenia i przystępowania Fundacji do spółek,
11) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.

§ 22
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest jednoosobowo
Prezes Zarządu.
2. Wszelkie umowy zawierane przez Fundację z Prezesem Zarządu są zawierane przez
dwóch pozostałych członków Zarządu.

Rozdział V – Zmiana statutu
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§ 23
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
2. Uchwały Zarządu Fundacji dotyczące zmian w statucie Fundacji podejmowane są
jednomyślnie.
3. Istnieje możliwość zmiany celów Fundacji , przy czym muszą one pozostać w
zgodności z pierwotną wolą Fundatora.
4. Kompetencje do wprowadzenia zmiany celów Fundacji należą do Zarządu Fundacji.
5. Uchwały Zarządu Fundacji dotyczące zmiany celów Fundacji podejmowane są
jednomyślnie.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe
§ 24
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały.
§ 25
1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których była powołana lub
w razie wyczerpania się jej majątku i środków finansowych.
2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji..
§ 26
Środki finansowe i majątek fundacji pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się
instytucjom,

których

działalność

odpowiada

celom

Fundacji.

Strona | 10

