STATUT FUNDACJI
"Fundacja Społeczno – Charytatywna
„POMOC RODZINIE I ZIEMI”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą - Fundacja Społeczno-Charytatywna POMOC RODZINIE I ZIEMI,
zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:
1.Ołenę Bożemską córkę Bohdana i Stefanii
zam. w Toruniu ul. Kwiatowa 20,
2.Aleksandrę Żabińską córkę Lecha i Barbary
zam. w Toruniu ul. Wojska Polskiego 48/22,
3.Andrzeja Cichockiego syna Brunona i Jadwigi
zam. w Toruniu ul. Poznańska 86/1
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.
§4
Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia.
§5
1.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może
prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§6

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i
fundacji.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§7
Fundacja została powołana w celach:
1. Prowadzenia działalności charytatywnej na rzecz chorych dzieci i młodzieży,
będących w trudnych warunkach materialnych lub zdrowotnych,
2. Niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym,
3. Organizacji i współudziale w tworzeniu hospicjum dla dzieci z chorobami
nowotworowymi, genetycznymi, wadami wrodzonymi, porażeniami mózgowymi
oraz domów dziennej i całodobowej opieki,
4. Udzielania pomocy placówkom zajmujących się rehabilitacją i leczeniem dzieci
niepełnosprawnych - zwłaszcza tych nie dotowanych przez Państwo,
5. Finansowego wspierania przewlekłego leczenia, rehabilitacji i specjalistycznych
operacji w kraju i poza jego granicami,
6. Finansowania lub dofinansowywania usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych na rzecz
osób przewlekle chorych, samotnych i w trudnej sytuacji materialnej,
7. Organizacji i współudziale w tworzeniu domów pielęgnacyjno – opiekuńczych
dziennej i całodobowej opieki dla osób wymienionych w § 7.
8. Wspierania działań w zakresie ochrony środowiska,
9. Organizacji pomocy psychologicznej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych.
10. Udzielania pomocy społecznej na rzecz ludzi starszych, chorych i dzieci będących
w trudnych warunkach materialnych lub zdrowotnych.
§8
Działalność

statutowa

Fundacji

może

być

prowadzona

zarówno

jako

działalność

nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku
publicznego, to jest:
a)

Zakup niezbędnych leków dla osób w trudnej sytuacji materialnej wymagających
długotrwałego, specjalistycznego leczenia wymienionych w §7.

b)

Organizowanie

i

dofinansowanie

skomplikowanych

operacji

oraz

leczenia

placówkach służby zdrowia w kraju i poza jego granicami dla osób wymienionych
w § 7.
c)

Finansowanie świadczeń opiekuńczych dla osób wymienionych w § 7.

d)

Zakup

specjalistycznego

sprzętu

rehabilitacyjnego

dla

dzieci

będących

w długotrwałych programach rehabilitacyjno - terapeutycznych tak jak np. dzieci
z porażeniem mózgowym z dodatkowym uszkodzeniem wzroku.
e)

Pomoc organizacyjna i finansowa w utworzeniu Hospicjum dla dzieci z chorobą
nowotworową.

f)

Udział organizacyjny i finansowy w prowadzeniu cyklicznych szkoleń, kursów
i wykładów związanych z ochroną zdrowia oraz ochroną środowiska.

g)

Dofinansowywanie działań mających na celu usuwanie zanieczyszczeń wody,
powietrza i gleby.

2.

Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji służy wyłącznie
realizacji jej celów statutowych.

3.

Fundacja

nie

może

prowadzić

odpłatnej

działalności

pożytku

publicznego

i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
4.

Prowadzenie nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga
rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym
określenie

przychodów,

kosztów

i

wyników,

z

zastrzeżeniem

przepisów

o rachunkowości.
§9
1.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalności innych osób
fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

2.

Działalność

gospodarcza

Fundacji

może

być

również

realizowana

poprzez

uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego oraz handlowego, w tym w spółkach z
udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych
przepisach.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§10
1.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 3.000 zł
(słownie: trzy tysiące złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia

2.

Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę
1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§11
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
§12

Dochody Fundacji pochodzą z:
1. darowizn, 1% podatku na rzecz OPP, spadków i zapisów,
2. subwencji osób prawnych,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
6. środków pozyskiwanych z Funduszy Europejskich.

§13
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 14
Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność statutową
§15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
§16
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizn lub dotacji
(jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) - gdy
zaś chodzi o osoby zagraniczne 2.000 EUR (dwa tysiące euro) - uzyskują tytuł Sponsora
Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.
§17
Tytuł sponsora ma charakter osobisty.
§ 18

Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub

zabezpieczania

zobowiązań

majątkiem

Fundacji

w

stosunku 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. przekazywania ich majątku na rzecz ich 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. wykorzystywania majątku na rzecz 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,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§ 19
Organami Fundacji są: Rada Fundacji zwana dalej Radą oraz Zarząd Fundacji zwany
dalej Zarządem.
§ 20
1.

Rada Fundacji składa się z 3-5 osób, powoływanych przez Fundatorów. Przy
powołaniu Rady Fundacji po raz pierwszy w skład rady wchodzi jeden z
Fundatorów. W przypadku jednak gdy istniejąca Rada składa się przynajmniej z 2
członków, wyboru dodatkowych członków dokonuje wyłącznie Rada.

2.

Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku:
1) odwołania przez Radę,
2)

rezygnacji członka Rady,

3) śmierci członka Rady.

3.

Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów w związku z
pełnieniem funkcji.

4.

Na czele Rady stoi Przewodniczący Rady, wybierany przez członków Rady spośród
ich grona.

5.

Rada obraduje w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Rada zbiera
się na wniosek Przewodniczącego Rady, Zarządu lub wniosek połowy składu Rady.

6.

Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że statut stanowi
inaczej. Rada może podjąć uchwałę, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień
Statutu jeśli na zebraniu jest obecnych co najmniej 3/5 jej członków, a wszyscy
jej członkowie zostali o zebraniu zawiadomieni listami poleconymi przesłanymi na
wskazany przez członka Rady adres na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.
Uchwały Rady mogą być także podejmowane pomimo braku formalnego zwołania
Rady jeżeli wszyscy Członkowie Rady są na zebraniu obecni lub reprezentowani, a
nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zebrania. Członkowie
Rady

mogą

uczestniczyć

w

zebraniu

i

głosować

poprzez

pełnomocników

ustanowionych na piśmie. Pełnomocnikami nie mogą być jednak osoby o których
mowa w ust. 8. Członek Rady nie może uczestniczyć ani osobiście, ani poprzez
pełnomocnika w głosowaniu dotyczącym jego osoby. W takiej sytuacji przy
obliczaniu większości głosów nie uwzględnia się jego osoby.
7.

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, stanowiących, opiniodawczych,
kontrolnych i nadzorczych. Rada w zakresie wykonywania swoich funkcji jest
niezależna i nie podlega zarządowi.

8.

Członkowie Rady Fundacji:
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 byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 21
Do kompetencji Rady należy:
1.

powoływanie i odwoływanie Zarządu, dokonywanie zmian w jego składzie,

2.

podejmowanie

decyzji

o

zatrudnieniu

członków

Zarządu

i

ustalanie

ich

wynagrodzenia,
3.

dokonywanie w drodze jednomyślnej uchwały w obecności wszystkich członków
Rady zmian Statutu Fundacji pod warunkiem nienaruszenia jej podstawowych
celów,

4.

przyjmowanie sprawozdań Zarządu z wykonywanych zadań oraz podejmowanie
uchwał w sprawie ich zatwierdzenia,

5.

podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia pokwitowania członkom zarządu,

6.

wyrażanie zgody na dokonanie czynności przez Zarząd w przypadku niemożności
podjęcia uchwały przez Zarząd z uwagi na brak wymaganej większości.

§ 22
1.

Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób w tym Prezesa lub Wiceprezesa,
powoływanych przez Radę na okres czterech lat.

2.

Członkowie
przestępstwo

Zarządu
umyślne

nie

mogą

ścigane

być
z

skazani

oskarżenia

prawomocnym
publicznego

lub

wyrokiem

za

przestępstwo

skarbowe.
3.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności więcej niż
połowy członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku
niemożności podjęcia uchwały z uwagi na brak wymaganej większości Członkowi
Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Rady, celem wyrażenia przez nią
zgody na dokonanie czynności.

4.

Członkostwo w Zarządzie ustaje z datą:

1) upływu kadencji;
2) złożenia rezygnacji;
3) odwołania przez Radę;
4) śmierci członka Zarządu;
5) nie udzielenia przez Radę pokwitowania z tytułu pełnienia funkcji.
5.

Zarząd reprezentuję Fundację na zewnątrz.

6.

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji uprawnieni są dwaj
członkowie zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.

7.

Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonego rodzaju
spraw.

8.

Wynagrodzenie członków Zarządu ustalane jest przez Radę Fundacji, przy czym
jego wysokość nie może przekroczyć 1,5 średniego wynagrodzenia krajowego w
sektorze przedsiębiorstw za rok poprzedzający.
§ 23

1. Do kompetencji Zarządu należy:
1)kierowanie działalnością Fundacji,

2)reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
3)ustalanie planów finansowych,
4)nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Fundacji nie będącymi
członkami Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagrodzenia,
5)kierowanie rozdziałem funduszów oraz innych dóbr materialnych,
6)przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów.
2.

Wykonywanie

poszczególnych

czynności

prawnych,

administracyjnych,

gospodarczych, organizacyjnych, dokonanie oceny przedsięwzięć Fundacji Zarząd
może zlecić osobom fizycznym lub instytucjom.
3.

Zarząd składa coroczne sprawozdania z działalności na zebraniu Rady i ponosi
przed nią odpowiedzialność za gospodarowanie funduszem Fundacji.
ROZDZIAŁ V
ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ
FUNDACJĘ.
§24

1.

Zakres działalności gospodarczej Fundacji wspomagać będzie finansowanie jej
działań statutowych.

2.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach.

3.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego.

4.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

5.

a)

organizowania ferii letnich i zimowych dla dzieci niepełnosprawnych i ich
rodzeństwa

b)

organizowania
i dorosłych

c)

organizowania wsparcia zdrowotnego
osoba minie pełnosprawnymi

d)

przeprowadzanie terapii światłem widzialnym, stymulacji sensorycznej,
magneto-stymulacji

e)

organizowanie
grup
niepełnosprawnymi.

turnusów

rehabilitacyjno

wsparcia

dla

-pielęgnacyjnych
dla

rodzin

rodzin

dla

dzieci

opiekujących

opiekujących

się

się

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalności innych osób
fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§25
Organizacja działalności gospodarczej:
1.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyodrębnionych zakładów.

2.

Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych
przez nie środków własnych.

3.

Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.

4.

Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika
podejmuje Zarząd Fundacji.

5.

Decyzję

o

likwidacji

zakładu

podejmuje

Zarząd

Fundacji,

który

powołuje

likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
6.

Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich
czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub
jego obciążenia zwłaszcza zaś do zbycia obciążenia nieruchomości potrzebne jest
odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

7.

Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

8.

Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków
kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez
Zarząd Fundacji.
§26

Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:
1.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów.
Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a
dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Powinna
ona także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia
działalności gospodarczej.

2.

Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczanych
na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.

3.

Składniki

majątku

trwałego

wykorzystywane

w

działalności

gospodarczej

podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
4.

Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.

5.

Ceny wyrobów i usług stosowane w działalności gospodarczej są uzgadniane
z odbiorcami na zasadzie cen umownych - stosownie do obowiązujących
przepisów.

6.

Wydatki w walutach obcych ponoszone w kraju i za granicą są finansowane
z posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§27
Dla

efektywnego

urzeczywistnienia

swoich

celów

Fundacja

może

połączyć się z

inną fundacją
§28
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.
§29
Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę, na
wniosek Zarządu.
§30
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołaną lub
wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§31
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada jednomyślnie w obecności
wszystkich jej członków, na wniosek Zarządu.
§32
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust 4
ustawy o fundacjach na rzecz Szpitala Dziecięcego w Toruniu.
§33
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze
swej działalności za rok ubiegły.
§34

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy.

Podpis członków zarządu:

