STATUT FUNDACJI
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą FUNDACJA POMOCY JULIA, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez: Seweryna Jurkiewicza i Jacka Rudnickiego, zwanymi
dalej fundatorami, aktem notarialnym Repertorium A numer: 4167/2018
sporządzonym przez notariusza Piotra Pietrzaka prowadzącego kancelarię
prawną w Gdyni.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach oraz niniejszego Statutu.
3. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w
Gdańsku.
4. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami
Rzeczpospolitej Polskiej.
1.

§2
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej.
3. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej
działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
§3
Fundację powołano na czas nieokreślony.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.
3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem
wskazującym jej nazwę.
4. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby
Fundacji.
1.

§4
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne
jednostki organizacyjne w kraju, a także przystępować do spółek i
fundacji.
2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań
publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na
rzecz ogółu społeczności.
3. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych
formacji społecznych.
4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
1.

§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne
odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom
fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości
prawnej zasłużonym dla fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji
§6
1. Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach
działalności pożytku publicznego. Zadaniami priorytetowymi jest
realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na poziom kultury,
edukacji, zdrowia społeczeństwa, powszechność zatrudnienia i obronności
kraju.
2. Fundacja ma na celu prowadzenie działalności w zakresie:
 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej;
 działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego;
 ochrony i promocji zdrowia;
 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
 działalności
wspomagającej
rozwój
techniki,
wynalazczości
i
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej;
 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 wypoczynku dzieci i młodzieży;
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 promocji i wspierania obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej;
 upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 ratownictwa i ochrony ludności;











pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i
wojen w kraju i za granicą;
upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
promocji i organizacji wolontariatu;
pomocy Polonii i Polakom za granicą;
działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
działalności
na
rzecz
rodziny,
macierzyństwa,
rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i
instytucji zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji.
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (jeden
tysiąc złotych), każdy z fundatorów wnosi kwotę po 500 złotych oraz inne mienie
takie jak: środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w
toku działania.
§ 10
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji, datków, subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
5. nawiązek,
6. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
7. wpłat 1% podatku od podatników

1.

2.
3.

4.

5.

§ 11
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów
mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli
spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko
wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, ze stan
czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

6. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundacje
przedsięwzięciach
wartościowych.

gospodarczych

oraz

spółkach

i

papierach

Władze Fundacji.
§ 12
1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile fundatorzy
podejmą stosowną uchwałę. Członkowie Zarządu mogą domagać się
zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem
swych funkcji.
3. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów chyba, że
niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony
zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób
podjęcia uchwały.

1.

2.
3.
4.

Zarząd Fundacji.
§ 13
Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób.
Zarząd Fundacji zostaje powołany na czas nieokreślony.
Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca
pełną zdolność do czynności prawnych.
Członka Zarządu powołują i odwołują fundatorzy.

§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów
finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji (z wyłączeniem członków Zarządu),
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów,
f) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
g) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych
Fundacji,
h) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek
organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
i) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form
uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
k) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu
Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną
sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
7. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych organów
Fundacji, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz
inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
Sposób Reprezentacji
§ 15
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo członek Zarządu
Fundacji, w przypadku Zarządu jednoosobowego i dwuosobowego, a co najmniej
dwóch członków Zarządu w przypadku Zarządu trzyosobowego..
Zmiana Statutu
§ 16
Zmian w statucie Fundacji dokonują fundatorzy. Zmiany statutu mogą dotyczyć
celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie
założycielskim.
Połączenie z inną fundacją
§ 17
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.
§ 18
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego
decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.
Likwidacja Fundacji
§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i
majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują fundatorzy.
§ 20
Decyzję o likwidacji podejmują fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 21
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone decyzją likwidatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej
Polskiej fundacji o zbliżonych celach. Fundatorzy podczas likwidacji Fundacji,
mają prawo odzyskać wszelki wkład finansowy oraz majątek zainwestowany w
Fundację podczas trwania jej działalności.
Postanowienia końcowe.

§ 22
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd
Rejonowy.

