Statut Fundacji „Sileo”
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Sileo”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy
z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.)
oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Magdalenę Leszczyńską oraz Bartosza Kehl zwanych
dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez Roberta Kuskowskiego
w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Pańskiej nr 96 lok. 33 w dniu 20.03.2017 r.
(Repertorium A nr 1960/2017)
§2
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
Fundacja może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
1.
2.
3.
4.

§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
§4
1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się
do realizacji celów Fundacji.
2. Fundacja może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie
przepisami.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§5
Celem Fundacji jest:
1. Przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom patologii społecznej, w tym między innymi
uzależnieniom od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także
uzależnieniom behawioralnym oraz przemocy.
2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi,
w tym między innymi profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca oraz specjalistyczna
pomoc terapeutyczna, redukcja szkód, rehabilitacja, reintegracja społeczna.
3. Ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych wynikających z ryzykownych zachowań, w tym
między innymi używania narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i konsultacyjnej w zakresie zapobiegania
patologiom społecznym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego lub marginalizacji
społecznej osób bądź grup społecznych, w tym między innymi osób uzależnionych
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6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, ich rodzin, przeciwdziałanie
bezrobociu, dyskryminacji na tle rasowym, wyznaniowym, płciowym oraz osób
niepełnosprawnych i starszych.
Pomoc i wspieranie osób wykluczonych społecznie.
Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego, ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego
oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych.
Wspieranie dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych z zaburzeniami zachowania,
zaburzeniami psychicznymi oraz innymi dolegliwościami wynikającymi z trudnej sytuacji
życiowej, między innymi poprzez specjalistyczną pomoc terapeutyczną.
Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.
Pomoc i wspieranie w ich działaniach dla rodzin, rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz
innych osób, instytucji bądź organizacji związanych z wychowywaniem, edukacją
i przygotowaniem dzieci do prawidłowego funkcjonowania i życia w społeczeństwie.
Rozwiązywanie sporów i konfliktów rodzinnych, rówieśniczych, oświatowych, cywilnych,
karnych i innych.
Wspieranie wszechstronnego rozwoju, a także zaspokajanie potrzeb edukacyjnych,
kulturalnych, oświatowo-wychowawczych, rozwojowych dzieci, młodzieży, dorosłych
oraz osób starszych.
Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się oraz opieka nad osobami starszymi.
Wspomaganie edukacji oraz wspieranie równości szans edukacyjnych.
Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych w zakresie przeciwdziałania
patologiom społecznym (między innymi uzależnieniom czy przemocy).
Tworzenie, wspieranie, upowszechnianie, a także realizacja działań oraz programów
profilaktycznych, promocji zdrowia psychicznego i leczniczych opartych na naukowych
podstawach, o potwierdzonej skuteczności.
Wspieranie i upowszechnianie skutecznych metod pomagania.

§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność psychologiczną i edukacyjną w zakresie ochrony i promocji zdrowia ludzkiego.
2. Działalność psychoterapeutyczną i profilaktyczną w zakresie uzależnień od substancji
psychoaktywnych oraz uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.
3. Działalność w zakresie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych.
4. Działalność w zakresie opieki wychowawczej i pomocy społecznej.
5. Prowadzenie ośrodków wsparcia i leczenia, poradni, punktów konsultacyjnych, świetlic oraz
innych placówek działających na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji.
6. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czy
imprez sportowych, kulturalnych.
7. Współorganizowanie i organizowanie czasu wolnego, wyjazdów wakacyjnych oraz innych
inicjatyw dla dzieci, młodzieży i rodzin, w szczególności tych, które zagrożone są
marginalizacją bądź wykluczeniem.
8. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, opiekuńczej i innej osobom potrzebującym.
9. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, w tym poprzez organizację
i prowadzenie szkoleń, warsztatów i kursów, także przy zastosowaniu metody
e-learningowej.
10. Prowadzenie ośrodków edukacyjnych i szkoleniowych zgodnie z przepisami prawa
oświatowego.
11. Działalność badawczo-rozwojową, w tym zwłaszcza prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie
psychologii, socjologii i pedagogiki oraz profilaktyki zachowań ryzykownych.
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12. Badania rynku, opinii publicznej i inne badania społeczne, w tym także badania ewaluacyjne
i epidemiologiczne.
13. Działalność wydawniczą, w tym wydawanie książek, czasopism i wydawnictw
nieperiodycznych, a także działalność wydawniczą w Internecie oraz produkcję filmów
i nagrań wideo.
14. Prowadzenie działalności informacyjnej o wszelkich formach działań własnych Fundacji bądź
innych podmiotów nakierowanych na osiągnięcie celów Fundacji w tym poprzez tworzenie
i udostępnianie stron internetowych i serwisów internetowych, baz danych,
upowszechnianie wyników badań naukowych, analiz i innych oraz prowadzenie bądź
współprowadzenie społecznych kampanii informacyjnych i propagandowych oraz
organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów i wizyt studyjnych.
15. Współpracę z organami administracji rządowej.
16. Współpracę z placówkami opiekuńczo wychowawczymi, oświatowymi oraz szkołami.
17. Współpracę z organami władzy samorządowej.
18. Współpracę z organizacjami pozarządowymi.
19. Współpracę z organizacjami gospodarczymi.
20. Współpracę z podmiotami leczniczymi.
21. Współpracę z jednostkami służb penitencjarnych.
22. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i działaniom na rzecz celów
statutowych Fundacji, wymienionych powyżej.
23. Działalność statutowa będzie finansowana przez Fundację.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§7
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§8
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji od osób prawnych,
3) dotacji i subwencji od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
4) zbiórek publicznych,
5) majątku fundacji,
6) działalności gospodarczej,
7) odsetek i lokat bankowych.
2. Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem organizacji zobowiązań członków jej
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich to jest takich, z którymi członkowie
jej organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli,
2) przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba,
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
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4) kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.
Rozdział IV. Władze Fundacji
§9
Władzami Fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

§ 10
Rada Fundacji
Rada jest kontrolnym i opiniującym organem Fundacji.
Rada składa się z minimum 2 do 7 członków i jest powoływana na czas nieoznaczony.
Fundator może być członkiem Rady oraz Przewodniczącym Rady Fundacji.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy oraz wyznaczają Przewodniczącego
Rady. Odwołanie pierwszych członków Rady może nastąpić na skutek ich dobrowolnego
ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady lub jednogłośną decyzją
Fundatorów. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję,
powołuje swą uchwałą Rada.
Odwołanie powołanego uchwałą członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa
w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych
członków Rady.
Członkowie Rady:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
1) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3) odwołania, o którym mowa w punkcie 5. i 6. niniejszego paragrafu,
4) śmierci członka Rady.
W przypadku wyboru członka Rady do Zarządu, jego członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu
na czas sprawowania funkcji w Zarządzie. Członek Rady zawieszony na czas sprawowania
funkcji w Zarządzie nie jest wliczany w skład Rady podczas głosowania nad uchwałami Rady
Fundacji.
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu,
mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych
i udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością.

§ 11
Do zadań Rady Fundacji należy:
1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
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2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji.
3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium.
4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
5. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.
6. Powoływanie oddziałów, filii i przedstawicielstw Fundacji.
7. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
8. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów.
§ 12
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony
na piśmie.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy swoich członków, chyba, że dalsze postanowienia stanowią inaczej.
W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy
o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego
Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.
8. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu
Fundacji lub inne zaproszone przez nią osoby.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

§ 13
Zarząd Fundacji
Zarząd składa się z minimum 3 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza,
powoływanych przez Radę na czteroletnią kadencję.
Fundator może być członkiem Zarządu oraz Prezesem Fundacji.
Funkcję w Zarządzie można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejny skład jest wybierany przez Radę.
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3) śmierci członka Zarządu,
4) odwołania przez Radę Fundacji.
Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem
kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy. Umowę o pracę z członkami
Zarządu podpisuje w imieniu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.
Wynagrodzenia członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.
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§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2) realizacja celów statutowych,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
5) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
6) podejmowanie w imieniu Fundacji czynności prawnych i składanie oświadczeń
7) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
8) składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
9) wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.
3. Raz w roku, najpóźniej do 31 marca Zarząd Fundacji zobowiązany jest do przedłożenia Radzie
Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji za poprzedni rok kalendarzowy.
4. Odwołanie lub ustąpienie z pełnionej funkcji członka Zarządu, będącego zawieszonym
członkiem Rady, powoduje przywrócenie jego pełnego członkostwa do składu Rady.
1.
2.

3.
4.

§ 15
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o miejscu i terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej
7 dni przed planowanym spotkaniem.
O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią
inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 16
Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych,
uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona.
2. Funkcję kierownika zakładu pracy (pracodawcy), w rozumieniu prawa pracy, w sprawach
nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes Zarządu.
Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 17
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada jednomyślnie, przy obecności wszystkich członków
uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć również celów określonych w akcie
założycielskim.
§ 18
1. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego
powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów
statutowych Fundacji.
2. Działalność gospodarczą Fundacja może prowadzić bezpośrednio bądź przy pomocy
wyodrębnionych jednostek organizacyjnych bądź w formie udziału w spółkach
prawa handlowego.
3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej może podjąć uchwałą Zarząd Fundacji.
4. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji zostanie określony w uchwale Zarządu
o podjęciu działalności gospodarczej.
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§ 19
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością
głosów, w tym Przewodniczącego, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
4. Fundacja może przystępować do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, których cele
działania są zbliżone do celów statutowych Fundacji.
§ 20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy jednogłośną decyzją.
4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mocą uchwały Rady mogą zostać
przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
§ 21
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,
a w szczególności przepisy ustawy o fundacjach.
Fundatorzy:
1. Magdalena Leszczyńska
2. Bartosz Kehl
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