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STATUT
Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym ''Dar Rogoźna''
Tekst jednolity po zmianach – 24 marca 2010 jako Organizacja Pożytku Publicznego

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym ''Dar Rogoźna'' zwana dalej Fundacją ustanowiona
jest przez:
1. Ks. Edmunda Ławniczaka
2. Ks. Krzysztofa Michalczaka
3. Bogdana Andrzeja Jerana
4. Leona Wiese
5. Teresę Brączewską
6. Czesława Filipiaka
7. Krzysztofa Horoszkiewicza
zwanych dalej ''Fundatorami'', aktem notarialnym z dnia 7 maja 1993 roku Rep.
A nr 2635/93 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Wągrowcu i działa na podstawie
przepisów o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. Nr 46 poz 203/91 z późniejszymi zmianami) oraz
niniejszego Statutu.
§2
Fundacja ma osobowośd prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Rogoźno Wlkp. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i
Polityki Socjalnej.
§4
1. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskie ze szczególnym
uwzględnieniem gminy i miasta Rogoźno.
2. Fundacja dla właściwego realizowania celów społecznych może prowadzid działalnośd poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Celami Fundacji jest:
1. Gromadzenie środków pieniężnych i materialnych na rzecz realizacji programu pomocy
osobom niepełnosprawnym.
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2. Podejmowanie wszelkich działao zmierzających do poprawy życia osobom
niepełnosprawnym, a szczególnie:
- organizowanie wypoczynku i rehabilitacji osobom niepełnosprawnym;
- udzielanie pomocy finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
3. Prowadzenie działalności informacyjno- edukacyjnej.
4. Aktywizowanie środowiska do działao na rzecz pomocy niepełnosprawnym.
5. Dzienna opieka dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych.
6. Opieka dzienna nad dziedmi niepełnosprawnymi.
7. Działalnośd charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wsparcia
finansowego w ramach pomocy społecznej.
8. Odwiedzanie w domu osób starszych i niepełnosprawnych, pomoc w robieniu zakupów i
załatwianiu drobnych spraw codziennych.
9. Działalnośd rekolekcyjna i nauka religii.
§6
1. Zasady udzielania pomocy określa Zarząd.
2. Pomoc udzielana jest z majątku Fundacji z terminach określonych przez Zarząd.
3. Zabrania się:
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązao majątkiem fundacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeoskim albo w stosunku pokrewieostwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”.
b) Przekazywania majątku fundacji na rzecz 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.
c) Wykorzystywania majątku fundacji 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 ze statutowych celów
organizacji albo podmiotu, którym mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
d) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§7
Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującym prawem, a zwłaszcza z ustawą
o fundacjach i niniejszym Statutem.
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ROZDZIAŁ 2
Organy i organizacja Fundacji
§8
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji
§ 8a
1. Rada Fundacji składa się z 5 członków, których Fundatorzy powołują i zapraszają
do uczestnictwa w pracach Rady na okres 5 lat.
2. Członek rady może zostad odwołany przez Fundatorów w razie:
- nienależytego wykonywania fundacji,
- nie uczestniczenia w pracach organu,
- skazania prawomocnym wyrokiem karnym, jeżeli dalsze pełnienie funkcji w tym stanie
rzeczy zagrażało by dobremu imieniu Fundacji,
- naruszeniu postanowieo Fundacji.
3. Ilośd kadencji członka jest nieograniczona.
4. Rada Fundacji w celu wykonywania swoich zadao kontrolnych jest uprawniona do:


Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji.



Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnieo.

5. Wyboru członków dokonują Fundatorzy w głosowaniu jawnym.
6. Członkiem zostaje osoba mająca poparcie większości Fundatorów.
7. Nie można łączyd członkostwa Rady z członkostwem Zarządu Fundacji.
8. Rada wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów:


Przewodniczącego Rady,



Sekretarza Rady

9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:


pozostawad w stosunku pokrewieostwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia z członkami Zarządu,



byd skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,



otrzymywad z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia
3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
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§8b
1. Rada działa na posiedzeniach, na których podejmuje się uchwały zwykłą większością głosów
osób obecnych na posiedzeniu, przy quorum przynajmniej 4 członków. W razie równego
podziału głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady.
3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej, niż raz w roku.
§8c
Do kompetencji Rady należy:
1. Zatwierdzenie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów działania
Fundacji.
2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.
3. Nadzór nad bieżącą działalnością Fundacji, rozpatrywanie rocznego sprawozdania
finansowego, udzielanie Zarządowi absolutorium.
4. Inspirowanie najbardziej pożądanych kierunków działania Fundacji.
5. Podejmowanie uchwały w sprawie zlikwidowania Fundacji.
6. Podejmowanie uchwał w innych sprawach, jeżeli statut to przewiduje.
§9
1. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy.
2. Zmian w składzie Zarządu i powoływania następnych składów osobowych Zarządu oraz
uzupełnieo składu osobowego Zarządu dokonuje Rada Fundacji.
3. Zarząd składa się z Prezesa i trzech członków Zarządu.
4. Zarząd jest właściwy do załatwiania wszystkich spraw nie zastrzeżonych w statucie dla
Fundatorów lub dla Rady Fundacji.
§ 10
1. W przypadku zwolnienia się miejsca w Zarządzie przez ustąpienie, śmierd, lub pozbawienie
członkostwa uzupełnienia dokonuje Rada Fundacji.
2. Zarząd pełni swoje funkcje nieodpłatnie.
§ 11
1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz na kwartał i są protokołowane.
3. Decyzje Zarządu Fundacji mają formę uchwał i zapadają zwykłą większością głosów.
Uchwały dotyczące dysponowania środkami fundacji wymagają podpisów Prezesa
i dwóch członków Zarządu.
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4. Między posiedzeniami Zarządu jego funkcję w sprawach zwykłego zarządu pełni Prezes.
§ 12
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1. Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.
2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz w szczególności wobec organów paostwowych
i innych organizacji.
3. Przyjmowanie w imieniu Fundacji darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych
i prawnych oraz dotacji i subwencji.
4. Uchwalanie rocznych bilansów Fundacji.
5. Wykonywanie uchwały Rady o zlikwidowaniu Fundacji.
6. Przedstawianie na żądanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej sprawozdao z działalności
Zarządu, przedstawianie programów działania oraz analiz wykorzystania środków
finansowych i zasobów majątkowych Fundacji.
7. Przedkładanie planów działalności Fundacji.
§ 13
1. Prezes Zarządu zwołuje zebranie Zarządu na żądanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej lub
pozostałych członków w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
2. Prezes zwołuje posiedzenie Zarządu na każde uzasadnione, pisemne żądanie członka
Zarządu dotyczące kontroli pracy Fundacji.
3. Robocze posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy
członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.
§ 14
1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa Prezes i jeden członek Zarządu.
2. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu może składad pełnomocnik w ramach
udzielonego pełnomocnictwa.
§ 15
1. Członkostwo Zarządu ustaje z upływem kadencji, odwołaniem lub śmiercią członka Zarządu.
2. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:


złożenia rezygnacji,



nienależytego wykonywania funkcji,



istotnego naruszenia postanowieo statutu.
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ROZDZIAŁ 3
Majątek Fundacji
§ 16
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się wkłady przekazane
przez Fundatorów w kwocie 700 tys. zł
§ 17
1. Dochodami Fundacji są:
a.) świadczenia Fundatorów,
b.) darowizny, spadki i zapisy,
c.) subwencje,
d.) odsetki bankowe.
2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i subwencji mogą byd użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
ROZDZIAŁ 4
Postanowienia koocowe
§ 18
1. Zmian Statutu Fundacji dokonują Fundatorzy lub Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów
przy obecności przynajmniej ¾ ilości fundatorów lub członków Zarządu.
2. W razie zaistnienia przeszkody w osobistym uczestnictwie w obradach, Fundator lub członek
Zarządu może głosowad przez pełnomocnika.
3. Do ważnego ustanowienia pełnomocnictwa wystarczy zachowanie formy pisemnej.
4. Decyzję w sprawie zmian statutu podejmują jednomyślnie wszyscy obecni na posiedzeniu
członkowie Zarządu.
§ 19
1. Uchwałę o likwidacji Fundacji z uwzględnieniem przeznaczenia środków majątkowych
pozostających po likwidacji na cele zbieżne z celami Fundacji – podejmuje Rada Fundacji.
2. Uchwała w sprawie likwidacji Fundacji musi zapaśd jednomyślnie.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

ZARZĄD FUNDACJI

