STATUT
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Chorym „Tęczowa Gromada”
( tekst jednolity)

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Chorym TĘCZOWA GROMADA”,
zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Hannę Marię Nawrocką, zwaną dalej „Fundatorem”,
aktem notarialnym Repertorium A nr 4766/2012 sporządzonym 14 listopada 2012 roku przez notariusza
mgr Hannę Hauke i działa na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz na podstawie
postanowień niniejszego Statutu.

§2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§3
Siedzibą Fundacji jest Stare Miasto.

§4

1.

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

2.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach,

§5
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§6

1.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

2.

Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w działalności innych
fundacji.

§7
1.Do sprawowania nadzoru nad Fundacją, ze względu na jej cele, właściwym jest Minister Pracy i Polityki
Społecznej.

§8
1.

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.

2.

Fundacja może posługiwać się znakiem graficznym lub/i logotypem.

§9
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.

Rozdział 2
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 10

Celem działalności Fundacji jest:
1) Tworzenie własnych programów i realizowanie ich.
2) Udzielanie pomocy oraz promowanie działalności rehabilitacyjnej osób chorych i
niepełnosprawnych.
3) Aktywizowanie ludzi zdrowych na rzecz działalności rehabilitacyjnej oraz integracji.
4) Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami
pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy chorym i niepełnosprawnym.

§ 11

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 12

1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

1) gromadzenie środków materialnych i finansowych w szczególności, poprzez: darowizny, dotacje,
spadki, zapisy, zbiórki publiczne i przeznaczenie ich na prowadzenie instytucjonalnych form
pomocy osobom niepełnosprawnym,
2) współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i
fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i za granicą,
3) organizowanie sympozjów, seminariów, konferencji poświęconych problemom osób chorych i
niepełnosprawnych
4) podejmowanie innych czynności związanych z realizacja celów Fundacji.

2. Do osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, których
działalność jest zbieżna z celami statutowymi pracowników.

§ 13

Fundacja nie podejmuje działań w zakresie:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów.
Fundacji oraz pracownicy Fundacji 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 tytuł u przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi”,

2. przekazywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji 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 organów Fundacji lub pracowników Fundacji
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 14
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wymieniony w akcie notarialnym ustanawiającym
Fundację oraz dochody i środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte
przez Fundację w toku jej działania.

§ 15
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a).świadczeń Fundatorów;
b).darowizn, spadków i zapisów;
c).odsetek bankowych;
d).dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
e) dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej;
f) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;

g) Funduszy Unii Europejskiej;
h) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
i) opłat za pobyt w domu osób starszych;
j) majątku ruchomego i nieruchomego.
2. Przychody z darowizn, spadków, zapisów oraz z subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację
wszystkich celów, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 17
W przypadku powołania do dziedziczenia Fundacji, Zarząd, za zgodą Fundatora, składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, pod warunkiem, że w chwili składania oświadczenia,
stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 18

1.

Majątek i przychody Fundacji przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na
pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. Fundacja na potrzeby realizacji celów
statutowych, może pobierać opłaty w związku z prowadzoną działalnością

2.

Nadwyżka przychodów Fundacji nad kosztami jej działalności przeznaczona jest w całości na rzecz
prowadzonej działalności.

3.

Ewentualne wynagrodzenie osób fizycznych zatrudnionych przy działalności Fundacji nie może
przekroczyć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany rok.

§ 19

1.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz fundacji darowizny w wysokości równej co najmniej
10 000,00zł(dziesięć tysięcy złotych), mogą uzyskać tytuł Honorowego Donatora Fundacji.

2.

Fundacja prowadzi Księgę Honorowych Donatorów, do której wpisuje się Donatorów, którzy w
szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności Fundacji

3.

Tytuł Honorowego Donatora ma charakter osobowościbisty.

§ 20

1.

Fundator może przyznać członkostwo honorowe w Zarządzie Fundacji osobom, które przyczyniły się i
przyczyniają do funkcjonowania i rozwoju Fundacji.

2.

Członek honorowy nie pobiera wynagrodzenia za swoją funkcję w Fundacji.

3.

Członek honorowy uczestniczy w działalności Fundacji z głosem doradczym.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 21
1.

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części Statutu „Zarządem”.

2.

Fundator, w czasie realizacji celów Fundacji, może powołać Komisję Rewizyjną Fundacji, zwaną w
dalszej części Statutu „Komisją”.

§ 22

Postanowienie ogólne dotyczące Zarządu Fundacji:

1.

Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.

2.

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji powoływany i odwoływany przez Fundatora . Prezesem
Zarządu jest z urzędu Fundator. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy oraz osoby
spoza ich grona. Zarząd może liczyć od dwóch do trzech osób.

3.

4.
5.

Członkowie zarządu są powoływani na dwa lata.
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Członkowie Zarządu mogą domagać się
zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.

6.

Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 22

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
a. reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
b. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
c. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
d. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
f. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji;
g. ustalanie planów działania Fundacji;
h. decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
i. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
j. wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji
Fundacji i przeznaczenia jej majątku;
k. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
l. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami o rachunkowości;
m. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych
wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym;

2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji
Fundatora – Pani Hanny Marii Nawrockiej.

§ 23
Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji.

§ 24

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu i
Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo.

Rozdział V
KOMISJA
§ 25
Fundator ma prawo powołać Komisję Fundacji, wówczas:
1.

Komisja jest organem nadzorczo-kontrolnym, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym
Zarządowi.

2.

Fundator powołuje Komisję w składzie od 1 do 2 członków, na trzy lata.

3.

Członek Komisji:
a.

nie może być członkiem Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnieni;

b.

nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

4. Członek Komisji może otrzymywać, z tytułu pełnionej funkcji, zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie ustalone przez Fundatora.
5.

Fundator, ma prawo odwołania członka Komisji w przypadku:
a.

złożenie rezygnacji;

b.

nienależytego wykonywania obowiązków.

6.

Komisja powołuje decyzje w formie uchwał.

7.

Uchwały Komisji zapadają jednogłośnie.

§ 26
Do kompetencji Komisji należy:
1.

2.

Nadzór nad działalnością Zarządu a w szczególności:
a.

sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji,

b.

przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Fundacji,

c.

badanie prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z prawem rachunkowości Fundacji.

Przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających wnioskowanych przez zarząd lub
podejmowanych z własnej inicjatywy.

Rozdział VI
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
§ 27
1.

Fundacja dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów statutowych może połączyć się z
inną Fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

2.

Decyzje o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd w drodze uchwały zwykłej większością
głosów , przy czym uchwala wymaga zatwierdzenia Fundatora

Rozdział VII
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 28
1.

Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku oraz braku
możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których
została ustanowiona lub w przypadku osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwala
wymaga zatwierdzenia Fundatora.

§ 29

1.

Majątek Fundacji pozostały po likwidacji, zostanie przekazany innej fundacji o celach takich
samych, jak cele Fundacji.

2.

Wyboru innej fundacji o celach takich samych ,jak cele Fundacji dokona i wskaże Fundator.

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30
Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

Decyzje o zmianie statutu podejmuje Fundator w drodze uchwały.

§ 31
W razie śmierci Fundatora lub jego niezdolności do podejmowania czynności prawnych uprawnienia i
zadania wynikające z niniejszego Statutu przejmuje osoba wskazana przez fundatora w testamencie,
a w razie braku testamentu osoba wyznaczona przez spadkobierców.

………………………………………………………………………………
( Zarząd )

