STATUT FUNDACJI
SPEM DONARE
w Licheniu Starym
(tekst jednolity według stanu uchwalonego na posiedzeniu Zarządu Fundacji w dniu
2 kwietnia 2019 roku)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
W dniu 14 lutego 2008 roku aktem notarialnym przed asesorem notarialnym Tomaszem
Antoniakiem upoważnionym zastępcą notariusza Heleny Antoniak prowadzącą kancelarię
notarialną w Koninie przy ul. Aleja 1 Maj 10, za numerem repertorium - A 1322/08, Fundator,
Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów z siedzibą w Licheniu Starym, ul. Klasztorna 4
w imieniu którego działał ks.Wiktor Gumienny ustanowił Fundację pod nazwą SPEM
DONARE
Fundacja działa na podstawie przepisów :
a/ ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r. Nr 46 poz. 203)
oraz niniejszego statutu.
b/ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Z 1964 r. Nr 16 poz. 16 z
późniejszymi zmianami)
c/ ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Z 2001
roku nr 121 z późniejszymi zmianami)
d/ ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 3003 roku nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)

§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Licheń Stary.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub
zbliżonym charakterze działania.
4. Fundacja może uczestniczyć w Spółkach i innych formach prawnych.
5. Fundacja została ustanowiona na czas nieograniczony.
6. Fundacja posiada osobowość prawną, którą nabywa z chwilą wpisania do rejestru Fundacji
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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7. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw Zdrowia.
8. Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja Spem Donare oraz wyróżniającego ją znaku
graficznego w postaci Logo Sanktuarium w Licheniu.
9. Fundacja może ustanowić oznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami
i nagrodami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację
lub dla samej Fundacji.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§4
Fundacja SPEM DONARE powstaje w celu niesienia pomocy ludziom oczekującym
miłosiernej postawy bliźniego, pomocy w dochodzeniu do sprawności osób chorych,
poszkodowanych, uzależnionych, skłóconych w rodzinie, samotnych, biednych, celem ulgi w
cierpieniu związanym z przewlekłą, postępującą chorobą o niekorzystnym rokowaniu, celem
wsparcia bliskich im osób.
Fundacja oprócz medycznego wsparcia chce ofiarować wsparcie duchowe, pomóc w
zrozumieniu swego cierpienia, swej drogi często odmiennej od innych, zdrowych ludzi.
Działalność Fundacji ma być ofiarą składaną na ołtarzu Chrystusa dla tych najbardziej
zagubionych, a jednocześnie najbardziej umiłowanych ludzi.
Fundacja realizuje swoje zadania, mając priorytet w opiece nad cierpiącymi chorymi i poprawę
w zakresie dostępności do tej opieki.
Celem Fundacji w szczególności są:
a/ wspieranie i świadczenie opieki dla przewlekle chorych i cierpiących ból dzieci, młodzieży,
dorosłych, ze schorzeniami z którymi nie radzą sobie ich rodziny lub pozbawionych
jakiejkolwiek opieki z powodu braku bliskich,
b/ wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej oraz odnowy biologicznej na rzecz
dzieci, młodzieży, osób dorosłych, samotnych i ubogich,
c/

wspieranie i świadczenie opieki w zakresie pomocy rodzinie, osobom uzależnionym
(alkohol, narkotyki, używki itp. ) i zagubionym w życiu oraz ich rodzinom,

d/

wspieranie i świadczenie doraźnej pomocy przybywającym pielgrzymom,

e/

udzielanie duchowego wsparcia chorym i ich rodzinom
ROZDZIAŁ III
DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

§5
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
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
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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. Fundacja nie może przekazywać swego majątku na rzecz członków organów Fundacji
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
a w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać swego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub
pracowników oraz ich bliskich osób, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może 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.
§6
Fundacja realizuje swoje cele określone w rozdziale II § 4 poprzez prowadzenie
działalności pożytku publicznego polegającej na –
1.

działalności wykonywanej w sposób nieodpłatny:

1.1. 86.10.Z – działalność szpitali – (udzielanie świadczeń medycznych przez wyspecjalizowany
zespół tj. lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa oraz duchownego, dostępnych
przez całą dobę zarówno w ramach pobytu stacjonarnego w hospicjum),
1.2. 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
- (pomoc rzeczowa i finansowa dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiająca im
sprawowanie opieki w domu oraz pomoc finansową dla rodzin w okresie żałoby, głównie na
sfinansowanie kosztów pogrzebu),
1.3. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji – (organizowanie i wspieranie programu
wsparcia w żałobie dla dorosłych, młodzieży i dzieci obejmujący nie tylko rodziny
„Licheńskiego Hospicjum” ale wszystkich, którzy takiego wsparcia potrzebują. Program
wsparcia w żałobie obejmuje pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
duchowych i prawnych, świadczonych przez lekarzy, psychologów, prawników, pedagogów
i duchownych oraz innych specjalistów),
1.4. 87.90.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem –(w przypadku dzieci organizowanie i
finansowanie wycieczek,obozów wakacyjnych,pielgrzymek i innych form terapii
zajęciowej),
1.5. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji – (organizowanie i finansowanie
konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie
opieki paliatywnej, organizowanie i finansowanie naboru oraz szkolenia wolontariuszy dla
potrzeb opieki paliatywnej),
1.6. 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna – (organizowanie i finansowanie rehabilitacji osób
objętych opieką paliatywną, osób niepełnosprawnych, osób starszych i samotnych, osób
szczególnie pokrzywdzonych przez los),
1.7. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji – (organizowanie i finansowanie szkolenia
rodzin osób objętych rehabilitacją do wykonywania podstawowej rehabilitacji w warunkach
domowych),
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1.8. 94.91.Z – działalność organizacji religijnych – (organizowanie i współfinansowanie
turnusów rehabilitacyjno – rekolekcyjnych),
1.9. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji – (organizowanie i finansowanie
konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie
rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla personelu medycznego, pracowników hospicjów
oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami rehabilitacji osób niepełnosprawnych i
objętych opieką paliatywną),
1.10. 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana– (praca wychowawcza, terapeutyczna, pomoc duchowa i psychologiczna
dla Anonimowych Alkoholików, Dzieci Alkoholików, Wspólnot Krewnych i Przyjaciół
Alkoholików, Dorosłych Dzieci Alkoholików),
1.11. 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
– (praca wychowawcza, terapeutyczna, duchowa i psychologiczna dla narkomanów, dla
osób uzależnionych od hazardu, dla osób uzależnionych od seksu i chorej miłości, dla osób
uzależnionych od nikotyny i nie potrafiących poradzić sobie z obżarstwem oraz
organizowanie i współfinansowanie spotkań w formie mityngów poszczególnych grup
uzależnień),
1.12. 94.91.Z – działalność organizacji religijnych–(organizowanie i współfinansowanie
rekolekcji dla poszczególnych grup uzależnień),
1.13. 94.91.Z – działalność organizacji religijnych–(organizowanie i współfinansowanie
rekolekcji dla młodzieży, narzeczonych, małżeństw oraz innych osób zainteresowanych
tematyką zdrowia prokreacyjnego),
1.14. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji – (organizowanie oraz finansowanie
konferencji i kursów jako form kształcenia w dziedzinie terapii uzależnień),
1.15. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji -(organizowanie i szkolenie rodziców,
kadry oświatowej na tematy związane z uzależnieniami i profilaktyką chroniącą przed
wejściem w uzależnienie przez młodzież i dzieci ),
1.16. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji – (organizowanie oraz finansowanie
konferencji,warsztatów i kursów jako form kształcenia w dziedzinie zdrowia
prokreacyjnego),
1.17. 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
– (pomoc duchowa, psychologiczna i terapeutyczna dla rodzin, w których występuje
zjawisko przemocy),
1.18. 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
– (pomoc duchowa, psychologiczna dla małżeństw mająca na celu wzajemne zrozumienie i
odnajdywanie celu oraz sensu wspólnego życia ),
1.19. 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
– (praca wychowawcza,terapeutyczna, duchowa i psychologiczna dla młodzieży,
narzeczonych, małżeństw oraz innych osób zainteresowanych w zakresie zdrowia
prokreacyjnego),
1.20. 94.99.Z –działalność pozostałych organizacji członkowskich,gdzie indziej nie
sklasyfikowana –(organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami
państwowymi i samorządowymi);
1.21. 86.22.Z - praktyka lekarska specjalistyczna (porady, diagnostyka i leczenie świadczone
przez lekarzy specjalistów, włączając chirurgów w zakresie zdrowia prokreacyjnego)
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1.22. 86.90.C -praktyka pielęgniarek i położnych (indywidualna praktyka pielęgniarek
i położnych, włącznie z indywidualną praktyką specjalistyczną, grupową praktyką
pielęgniarek i położnych prowadzona w placówce medycznej oraz w domu pacjenta).
1.23. 86.90.E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,gdzie indziej
niesklasyfikowana - (działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia
prokreacyjnego prowadzona m.in. przez instruktorów Modelu Creighton i doradców
rodzinnych oraz innych specjalistów promocji zdrowia prokreacyjnego, działalność
w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów).
2.

działalności wykonywanej w sposób odpłatny:

2.1. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji – (organizowanie oraz finansowanie
konferencji i kursów jako form kształcenia w dziedzinie terapii uzależnień),
2.2. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji - (organizowanie i szkolenie rodziców,
kadry oświatowej na tematy związane z uzależnieniami i profilaktyką chroniącą przed
wejściem w uzależnienie przez młodzież i dzieci ),
2.3. 94.91.Z – działalność organizacji religijnych– (organizowanie i współfinansowanie
rekolekcji dla poszczególnych grup uzależnień),
2.4. 87.90.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem – (w przypadku dzieci organizowanie i
finansowanie wycieczek,obozów wakacyjnych,pielgrzymek i innych form terapii
zajęciowej),
2.5. 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
– (praca wychowawcza, terapeutyczna, duchowa i psychologiczna dla narkomanów, dla
osób uzależnionych od hazardu, dla osób uzależnionych od seksu i chorej miłości, dla osób
uzależnionych od nikotyny i nie potrafiących poradzić sobie z obżarstwem oraz
organizowanie i współfinansowanie spotkań w formie mityngów poszczególnych grup
uzależnień),
2.6. 94.91.Z – działalność organizacji religijnych – (organizowanie i współfinansowanie
turnusów rehabilitacyjno – rekolekcyjnych),
2.7. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji – (organizowanie i finansowanie
konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie
rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla personelu medycznego, pracowników hospicjów
oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami rehabilitacji osób niepełnosprawnych i
objętych opieką paliatywną),
2.8. 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
– (praca wychowawcza,terapeutyczna, duchowa i psychologiczna dla młodzieży,
narzeczonych, małżeństw oraz innych osób zainteresowanych w zakresie zdrowia
prokreacyjnego),
2.9. 94.91.Z – działalność organizacji religijnych– (organizowanie i współfinansowanie
rekolekcji dla młodzieży, narzeczonych, małżeństw oraz innych osób zainteresowanych
tematyką zdrowia prokreacyjnego),
2.10. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji – (organizowanie oraz finansowanie
konferencji,warsztatów i kursów jako form kształcenia w dziedzinie zdrowia
prokreacyjnego),
2.11. 86.22.Z - praktyka lekarska specjalistyczna (porady, diagnostyka i leczenie świadczone
przez lekarzy specjalistów, włączając chirurgów w zakresie zdrowia prokreacyjnego)
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2.12. 86.90.C -praktyka pielęgniarek i położnych (indywidualna praktyka pielęgniarek
i położnych, włącznie z indywidualną praktyką specjalistyczną, grupową praktyką
pielęgniarek i położnych prowadzona w placówce medycznej oraz w domu pacjenta).
2.13. 86.90.E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,gdzie indziej
niesklasyfikowana -(działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia
prokreacyjnego prowadzona m.in. przez instruktorów Modelu Creighton i doradców
rodzinnych oraz innych specjalistów promocji zdrowia prokreacyjnego, działalność
w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów).
ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI
§7
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana w dalszej części treści Statutu ,,Radą” stanowiąca organ kontroli
i nadzoru
b) Zarząd Fundacji, zwany w dalszej treści Statutu ,,Zarządem” stanowiący organ
zarządzający i wykonawczy
c) Fundator może powołać Radę Programową Fundacji jako organ opiniodawczo - doradczy
RADA FUNDACJI
§8
1. Rada składa się z Przewodniczącego Rady oraz dwóch członków wybieranych przez
Fundatora. Powołanie do Rady osób wybranych przez Fundatora następuje każdorazowo na
pięcioletnią kadencję
2. Do rady mogą być także wybrani przez Radę i w trybie określonym poniżej, osoby fizyczne
w liczbie nie większej jak 2 osoby.
3. Powołanie do Rady tych osób następuje na pięcioletnią kadencję, a dokonuje się w
głosowaniu jawnym jednomyślnie,
4. W Radzie może zasiadać ta sama osoba przez więcej niż jedna kadencję.
5. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok
poprzedni.
7. Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej.
8. Odwołania członków Rady powołanych przez Fundatora dokonuje Fundator.
9. Odwołania członków Rady powołanych przez Radę dokonuje Rada w drodze głosowania
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady,
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z wyłączeniem osoby, której głosowanie dotyczy. Odwołanie może być dokonane na
wniosek Przewodniczącego Rady lub co najmniej dwóch członków Rady, po przedłożeniu
przez nich pisemnie umotywowanego wniosku. Wniosek ten inicjatorzy odwołania
przekazują wszystkim pozostałym członkom Rady wskazując proponowany termin
posiedzenia w tej sprawie.
§9
Rada jest organem kontroli i nadzoru Fundacji. Do zadań Rady należy:
a) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności przygotowanych przez Zarząd,
zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w trybie dla Rady przewidzianym,
c) nadzór nad działalnością Zarządu,
d) wnioskowanie do Zarządu w sprawach dotyczących działalności Fundacji,
e) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
f) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
g) w razie potrzeby i uznania powoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego
badania sprawozdania finansowego Fundacji
§10
1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się zależnie od potrzeb, nie rzadziej jednak
niż dwa razy w roku. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na
wniosek dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu.
2. Jeżeli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Rada podejmuje uchwały większością
głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 50% członków Rady.
W przypadku równości głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego Rady.
ZARZĄD FUNDACJI
§11
1. Zarząd jest organem zarządzającym Fundacją
3. W skład zarządu Fundacji wchodzą cztery osoby, w tym Prezes i trzech Członków Zarządu,
wybieranych przez Radę. Pierwszy skład Zarządu wybierany jest przez Fundatora
4. Prezes oraz Członkowie Zarządu wybierani są na czas nieoznaczony.
5. Decyzję o wynagrodzeniu dla Prezesa i Członków Zarządu oraz o formie i warunkach
zatrudnienia podejmuje Fundator po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu. Posiedzenia te odbywają się
w zależności od potrzeb.
7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym
8. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby
uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa, odwołania przez
Radę.
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9. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§12
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentują ją na zewnątrz.
2. Do zakresu obowiązków Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie
zastrzeżonych, zgodnie z postanowieniami Statutu do uprawnień Rady, w tym w
szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) powoływanie, w miarę potrzeb, specjalistycznych jednostek pomocniczych,
a w szczególności niepublicznych podmiotów leczniczych oraz ich kierowników
d) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników Fundacji oraz
wysokość środków na ich wynagrodzenia i nagrody,
e) podział i przeznaczenie majątku na cele statutowe oraz wydzielanie funduszy, po
wcześniejszej konsultacji z Radą,
f) rozpatrywanie tematów i podejmowanie decyzji w sprawach skierowanych do Zarządu
przez Radę i Radę Programową
g) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
h) przyjmowanie zapisów, subwencji, darowizn, spadków,
i) przestrzeganie i realizacja celów, zadań i programów Fundacji,
j) rzetelne, staranne i efektywne dysponowanie środkami Fundacji
3. Do końca kwietnia każdego roku Zarząd przedkłada Radzie roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji, począwszy od roku 2009.
4. Zarząd do bieżącej obsługi zadań Fundacji oraz jej organów w zależności od potrzeb może
utworzyć biuro Fundacji oraz powołać Dyrektora Biura Fundacji określając jego obowiązki
i kompetencje.
5.

Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powołać
konsultantów oraz ich zespoły i zlecać im opracowanie odpowiednich opracowań i ekspertyz.

6. W zależności od potrzeb Zarząd Fundacji może powołać Dyrektorów odpowiedzialnych za
wyznaczony im zakres działalności Fundacji.
7. Do dokonywania określonych czynności związanych z działalnością Fundacji, Zarząd może
udzielać stosownych pisemnych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno precyzyjnie
i szczegółowo określać: osobę umocowaną, zakres umocowania oraz termin jego
wygaśnięcia.
§13
1. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu składają Prezes Zarządu wspólnie z jednym
z Członków Zarządu.
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2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów
a w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników Fundacji oraz zakładów
i innych jednostek organizacyjnych przez nią utworzonych i jej podległych
RADA PROGRAMOWA
§14
Rada Programowa, w razie jej powołania jest organem opiniodawczo – doradczym Fundacji.
Do jej kompetencji należy:
a) sprawowanie funkcji konsultacyjnej do podejmowanych działań przez Zarząd
b) propagowanie celów, inicjowanie działań dla których Fundacja została utworzona
c) przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności
Fundacji
d) wnioskowanie do Zarządu Fundacji o podejmowanie określonej działalności zgodnej z
celami Fundacji
e) wnioskowanie do Zarządu Fundacji o zakup specjalistycznego sprzętu do realizacji
celów Fundacji
f) proponowanie zmian w Statucie
g) konsultowanie z Zarządem w zakresie podziału i przeznaczenia majątku na cele
statutowe oraz wydzielanie funduszy
§15
1. Rada Programowa składa się z Przewodniczącego i do siedmiu osób Członków Rady.
2. Przewodniczący oraz Członkowie Rady powoływani są przez Fundatora na czteroletnią
kadencję.
3. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej
niż raz na kwartał.
4. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek
1/3 Członków Rady Programowej, Przewodniczącego Rady Fundacji lub Fundatora.
5. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady Programowej. W
przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
6. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby
uniemożliwiającej udział w jej pracach, zrzeczenia się członkostwa, odwołania przez
Fundatora.
7. Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich
przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

akcjach

i

8. Członkowie Rady Programowej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów w
związku z pełnieniem swej funkcji na zasadach opisanych w §8 pkt 6.
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9. Decyzje w sprawie zwrotu kosztów lub wynagrodzenia podejmuje Zarząd Fundacji po
wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Fundacji.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§16
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 600 000,00 zł.
(słownie: sześćset tysięcy złotych)
2. Z majątku Fundacji przeznacza się kwotę 400 000,00 zł (słownie:czterysta tysięcy
złotych) na cele działalności gospodarczej Fundacji.
3. Za swoje zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.
4. Na majątek Fundacji składają się także aktywa trwałe i obrotowe, fundusz własny oraz
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.
5. W funduszu własnym Fundacji wyodrębnia się:
a)
b)
c)
d)

fundusz statutowy
fundusz zasobowy
zysk (stratę) z lat ubiegłych
zysk (stratę) netto roku bieżącego

6. Na fundusz statutowy składa się fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 600 000,00 zł.
(słownie:sześćset tysięcy złotych) oraz dodatni wynik finansowy (zysk) danego roku
obrotowego, który nie został przeznaczony bezpośrednio na bieżącą działalność statutową
bądź na zasilenie funduszu zasobowego.
7. Fundusz zasobowy stanowi źródło finansowania działalności Fundacji i może być zasilany
dodatnim wynikiem finansowym (zyskiem) netto roku bieżącego oraz wykorzystany na
pokrycie ujemnego wyniku finansowego (straty) netto Fundacji z lat ubiegłych.
§17
Dochodami Fundacji w szczególności są :
a) darowizny, zapisy, dotacje, nawiązki i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych
b) dochody z działalności gospodarczej
c) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego
d) środki ze zbiórek i imprez publicznych
e) wpływy z udziału w zyskach osób prawnych i dywidendy
f) środki pomocowe z organizacji krajowych i międzynarodowych
g) środki Unii Europejskiej z różnych programów regionalnych, ogólnokrajowych,
zgodnych z celami ich przeznaczenia i celami Fundacji
h) odsetki bankowe
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Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego
przeznaczenia.
§18
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie woli o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§19
Osoby fizyczne i osoby prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji,
jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)
zyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.
Tytuł Sponsora Fundacji jest przyznawany przez Zarząd Fundacji lub Fundatora i ma charakter
osobisty.
§20
Cały dochód Fundacji pochodzący ze źródeł wskazanych w Statucie przeznaczony jest na
działalność statutową Fundacji.

ROZDIAŁ VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 21
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami działalność gospodarczą, wyłącznie w ramach i rozmiarach służących realizacji
celów statutowych, z której całość dochodów będzie przeznaczona na realizację jej celów
statutowych.
Fundacja, w zakresie opisanym powyżej, może także uczestniczyć w spółkach prawa
handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.
§22
1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wydzielonej
przez zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji zwane jej zakładami.
Jednostki organizacyjne Fundacji prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi
Fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach zgodnie
z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

81.30.Z - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
58.11.Z - wydawanie książek
58.13.Z - wydawanie gazet
58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza
18.12.Z - pozostałe drukowanie
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g) 18.13.Z - działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
h) 47.21.Z - sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
i) 47.29.Z - sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanyh
sklepach
j) 47.61.Z - sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
k) 47.62.Z - sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
l) 55.90.Z - pozostałe zakwaterowanie
m) 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna
n) 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
3. Zakres i zasady działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu
określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§23
1. Fundacja może ulec likwidacji w wypadku osiągnięcia celu, dla realizacji którego została
ustanowiona lub wobec wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, za zgodą Rady.
3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba że uchwała o likwidacji stanowi inaczej.
4. Majątek Fundacji po zakończeniu postępowania likwidacyjnego zostanie przeznaczony na
cele wskazane w uchwale Zarządu o likwidacji Fundacji.
§24
1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji.
§25
Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
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