S TATU T F U N D A C J I P O M O C Y
„NA PRZEKÓR LOSOWI”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1.

Fundacja pomocy osobom starszym, schorowanym, samotnym i w trudnej sytuacji
życiowej „ NA PRZEKÓR LOSOWI”, zwana dalej Fundacją została ustanowiona
przez Aleksandrę Karaś-Wnęk zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym
(Repertorium: A Nr 2556/2013) sporządzonym przez notariusza Agnieszkę RusakŁach w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul. Lublańska nr 34, w dniu 05-09-2013
r..

2.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 roku o
fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz.97) z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 19 z 1991r.
poz. 82; tekst jednolity Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz.203) oraz niniejszego statutu. Z
chwilą zarejestrowania Fundacji, posiada ona osobowość prawną.

3.

Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§ 2.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
§ 4.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.
§ 5.
1.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Fundacja w kontaktach zagranicznych w celach informacyjnych i promocyjnych
może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3.

W razie potrzeby, Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki
organizacyjne, a także przystępować do spółek i fundacji w celu realizacji swoich
celów statutowych na terenie kraju i poza jej granicami.

4.

Fundacja nie będzie prowadziła działalności gospodarczej.
§ 6.

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z
danymi identyfikacyjnymi Fundacji. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku
graficznego i innych oznaczeń.
§ 7.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym
nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 8.
Fundacja została powołana w celu:
1.

Niesienia pomocy materialnej i niematerialnej osobom w trudnych sytuacjach
życiowych:

starszym,

chorym,

upośledzonym,

niepełnosprawnym

i

niedostosowanym społecznie, dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
bezdomnym, ubogim, samotnym, opuszczonym oraz każdemu będącemu w bardzo
trudnej sytuacji życiowej, a pozostawionej bez jakiejkolwiek pomocy.
2.

Niesienia pomocy materialnej i niematerialnej dla domów dziecka, domów matek
samotnie wychowujących dzieci, schronisk dla bezdomnych, domów opieki nad
ludźmi starszymi, ośrodków dla osób uzależnionych.

3.

Niesienia pomocy materialnej i niematerialnej wspierającej edukację i oświatę.

§ 9.
Fundacja realizuje swój cele poprzez:

1.

Niesienie doraźnej pomocy rzeczowej, finansowej, psychologicznej szczególnie
potrzebującym tj. chorym, starszym, samotnym, niepełnosprawnym, dzieciom z
ubogich rodzin, wykluczonym, bezrobotnym, osobom dotkniętym przez klęski
żywiołowe szczególnie z terenów wiejskich.

2.

Pomoc w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej
sytuacji życiowej.

3.

Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci z rodzin w trudnej
sytuacji życiowej.

4.

Promocję i organizację wolontariatu.

5.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitację.

6.

Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych,
pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy.

7.

Podejmowanie działań profilaktycznych poprawiających stan zdrowia osób
starszych, chorych, niepełnosprawnych.

8.

Zakup żywności osobom potrzebującym.

9.

Zakup niezbędnych leków osobom chorym.

10. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych osobom starszym o różnorodnym
stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego.
11. Organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla osób starszych
o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego.
12. Organizowanie i prowadzenie imprez charytatywnych.
13. Prowadzenie działań mających na celu integrację i aktywizację osób starszych.
14. Wspieranie, powoływanie i prowadzenie domów dziecka, domów matek samotnie
wychowujących dzieci, schronisk dla bezdomnych, domów opieki nad ludźmi
starszymi, ośrodków dla osób uzależnionych, punktów bezpłatnego żywienia i
innych ośrodków pomocy społecznej.
15. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej placówkom pełniącym opiekę nad
dziećmi lub osobami starszymi.
16. Przeprowadzanie remontów i modernizacji budynków oraz ich urządzeń, a także
zagospodarowywanie

nieruchomości

gruntowych

przeznaczonych

na

zorganizowanie, rozwój, rozbudowę placówek, instytucji i firm zajmujących się
opieką nad osobami starszymi, schorowanymi, samotnymi i w trudnej sytuacji
życiowej.

17. Współpracę

z

władzami

samorządowymi,

rządowymi

i

organizacjami

pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
18. Wspieranie organizacyjne lub materialne budowy (budów), remontu i modernizacji
zakładów opieki, placówek oraz innych obiektów służących poprawie lub
ratowaniu zdrowia i życia lub promocji zdrowia.
19. Działalność edukacyjną i kulturalną.
20. Organizowanie: wycieczek, zwiedzania, wczasów i obozów oraz spotkań,
sympozjów i zjazdów, zajęć pozaszkolnych dla dzieci.
21. Współpracę

z

lekarzami,

rehabilitantami,

pielęgniarkami,

psychologami,

pedagogami, społecznikami.
22. Współpracę z innymi osobami, a w szczególności z fundacjami prowadzącymi
podobną działalność lub o celach zbieżnych z celami Fundacji.
23. Organizowanie i finansowanie działalności promocyjno – wydawniczej.
24. Działania na rzecz pozyskiwania funduszy na bieżącą działalność fundacji.
25. Działania na rzecz pozyskiwania sponsorów finansujących w/w przedsięwzięcia.
26. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej w efektywnym
osiąganiu celów Fundacji.
§ 10.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać odpłatnie lub nieodpłatnie
działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z
celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 11.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1 000 zł
(słownie: jeden tysiąc), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, a także
ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe uzyskane przez
Fundację w toku jej działania.
§ 12.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13.
Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
1.

Darowizny, spadki, zapisy krajowe i zagraniczne.

2.

Subwencje od osób prawnych krajowych i zagranicznych.

3.

Odsetki bankowe od depozytów bankowych.

4.

Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego.

5.

Dochody z praw majątkowych.

6.

Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.

§ 14.
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte do realizacji wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią
inaczej.
§ 15.
Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta w bankach za
granicą, korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych, jak również zlecać obsługę
interesów firmom i osobom zagranicznym.
§ 16.
O ile uchwała Zarządu Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji
jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI
§ 17.
1.

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

2.

Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
§ 18.

Do kompetencji Fundatora należy:
a) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji w porozumieniu z Radą,
b) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

c) Decyzja o połączeniu z inną fundacją lub przystąpienie do spółki,
d) Ustalenie i zmiana statutu.
RADA FUNDACJI
§ 19.
Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
§ 20.
1.

Rada Fundacji składa się do pięciu osób powołanych na czas nieokreślony.

2.

Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków
Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu
Rady powołuje Fundator w porozumieniu z Radą.

3.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

4.

Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
a) Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b) Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) Śmierci członka,
d) Nienależytego wypełniania funkcji członkostwa lub działania na szkodę
Fundacji.

5.

Członkiem Rady Fundacji nie może być:
a) Członek Zarządu, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa, małżeństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) Likwidator, kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji
oraz zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz
inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji,
c) Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 21.

1.

Rada Fundacji podejmuje decyzje i uchwały zwykłą większością głosów. W razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, a pod jego
nieobecność, Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

2.

Członkom Rady Fundacji z tytułu pełnienia funkcji przysługuje prawo do zwrotu
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określona
w art. 8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi.
§ 22.

1.

Na pierwszym posiedzeniu Rada Fundacji wybiera spośród kandydatów
zgłoszonych przez Fundatora z grona członków Rady, Przewodniczącego Rady
oraz jednego lub większą liczbę Wiceprzewodniczących.

2.

Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz na 12 miesięcy.

3.

Zebranie Rady zwołuje się na wniosek:
a) Przewodniczącego Rady Fundacji,
b) Zarządu Fundacji,
c) Dwóch członków Rady dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

4.

Posiedzenia

prowadzi

Przewodniczący

Rady

lub

z

jego

upoważnienia

Wiceprzewodniczący.
5.

Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni przedstawiciele Fundatora
członkowie Zarządu

oraz, za zgodą przewodniczącego obrad,

osoby i

przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
§ 23.
Do zadań Rady Fundacji należy:
a) Rozpatrywanie i opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania
Fundacji oraz sprawozdań z ich realizacji,
a) Opiniowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
b) Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
c) Występowanie z wnioskami dotyczącymi kierunków i metod działania
Fundacji,
d) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
§ 24.
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego
organu.
§ 25.

1.

Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji
oraz zażądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu i
pracowników.

2.

Każdy członek Rady dysponuje jednym głosem.
ZARZĄD FUNDACJI
§ 26.

1.

Zarząd Fundacji składa się z minimum 2 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa,
powoływanych na czas nieokreślony.

2.

Pierwszy skład zarządu powołuje Fundator.

3.

Fundator wchodzi w skład Zarządu.

4.

Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków
Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia
składu Zarządu powołuje Fundator w porozumieniu z Zarządem.

5.

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b) Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c)

Śmierci członka Zarządu.

d) Nienależytego wypełniania funkcji członkostwa lub działania na szkodę
Fundacji.
§ 27.
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 28.
Do zadań Zarządu należy:
a) Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
b) Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
c) Realizacja celów statutowych Fundacji,
d)

Sporządzanie sprawozdań z realizacji celów Fundacji,

e) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f)

Decydowanie o każdorazowym przyjęciu subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

g) Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla
pracowników,
h) Uchwalanie na wniosek Rady kierunków działania Fundacji.
§ 29.
1.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu
Fundacji z zastrzeżeniem ust. 3.

2.

Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji
określając zakres ich umocowania.

3.

W sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczających
kwotę 3 000 zł oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków
Zarządu, w tym Prezes, działając łącznie.
§ 30.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności
uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej
liczby głosów Prezes Fundacji ma głos rozstrzygający.
§ 31.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
6 miesięcy.
§ 32.
Zarząd może powoływać zespoły doradcze.
§ 33.
Członkowie Zarządu mogą być pracownikami Fundacji i otrzymywać wynagrodzenie
z tytułu pełnienia swoich obowiązków.
§ 34.
Fundacja nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do fundatorów, do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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,
zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywać majątku fundacji na rzecz jej fundatorów, członków, 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 jej fundatorów, członków, 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 fundacji, o którym mowa w § 6 niniejszego statutu.
4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
§ 35.
Fundacja może:
1. Dokonywać inwestycji w inne podmioty, w tym prowadzące działalność
gospodarczą, z środków własnych Fundacji, w celu zapewnienia dodatkowych
źródeł środków dla realizacji celów statutowych Fundacji, na warunkach
przewidzianych przepisami prawa, bez prowadzenia działalności gospodarczej
bezpośrednio przez Fundację, z wyjątkiem działalności spełniającej warunki
określone w art. 20 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 24kwietnia 2003r. O
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja2003r.) I
uprawniającej Fundację do posiadania statusu „Organizacji pożytku publicznego
”w rozumieniu wspomnianej ustawy.
2. Powoływać i uczestniczyć w innych podmiotach prawnych, w tym prowadzących
działalność gospodarczą, utworzonych lub zajmujących się zarządzaniem i
czerpaniem

pożytków

na

rzecz

Fundacji

z

majątku

otrzymanego

lub

wypracowanego przez Fundację; w przypadku takim pożytki należne Fundacji są
jej dochodem i zostają przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji.
3. Współpracować na zasadach partnerskich z innymi fundacjami bądź łączyć się z
nimi w celu ułatwienia realizacji swoich celów statutowych, lub pozyskania
dodatkowych środków na realizację tych celów.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU
§ 36.
Zmiana statutu nie może naruszać w istotny sposób celów Fundacji.
§ 37.
Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Fundator.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 38.
1.

Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2.

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.

3.

Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator.
§ 39.

1.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.

O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego ds. pracy i
polityki społecznej.

3.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.

4.

W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Fundacji lub inna
osoba wyznaczona przez Zarząd fundacji.

5.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej
Polskiej organizacji o zbliżonych celach lub na realizację konkretnych celi, które są
celami statutowymi Fundacji.
§ 40.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym, z tym, że postanowienia statutu w sprawie powoływania władz Fundacji wchodzą
w życie z dniem podpisania.

