Statut Fundacji ”OGNIWO”

STATUT FUNDACJI
Postanowienia ogólne
§1
1.Fundacja pod nazwą „Fundacja Ogniwo”, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez
Bartosza Aulicha oraz Bartłomieja Rogozińskiego, zwanych dalej fundatorami, aktem
notarialnym – aktem powołania fundacji sporządzonym przez notariusza Irenę Krzykała
w kancelarii notarialnej w Jastrzębiu Zdroju, ul. Al. Piłsudskiego 60 w dniu 15.10.2009 r.,
działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. Została powołana
2.Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Jastrzębie Zdrój.
§4
1.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§5
1. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tj.
Dz.U.1991 nr 46 poz. 203 z póź. zmianami) oraz z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.(Dz.U.
nr 96 poz.873 z 2003r. z poz. zmian.) o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
Fundacja została powołana do realizacji zadań pożytku publicznego w następujących
obszarach:
- ochrony i promocji zdrowia,
-organizowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
-organizowanie lub współfinansowanie wypoczynku osób niepełnosprawnych,
-pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego,
-prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji fizycznej, psychologicznej i psychiatrycznej.
Zgodnie z tym istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji.
2.Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej misję lub
nazwę.
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Cele i zasady działania Fundacji
§6

Celami Fundacji w ramach działalności pożytku publicznego jest:
1.Wspomaganie finansowe i rzeczowe placówek służby zdrowia prowadzących szeroką
rehabilitację fizyczną, psychologiczną i psychiatryczną w tym zakłady rehabilitacyjne
niemające statusu placówek służby zdrowia.
2.Pomoc rzeczowa i finansową dla osób wymagających rehabilitacji fizycznej,
psychologicznej lub psychiatrycznej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
3.Promocja profilaktyki zdrowotnej.
4.Prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie szeroko rozumianej
rehabilitacji oraz jej wsparcie rzeczowe i finansowe.
5.Organizacja szkoleń związanych z prowadzeniem szeroko rozumianej rehabilitacji.
6.Produkcja sprzętu i urządzeń oraz materiałów służących szeroko pojętej rehabilitacji.
7.Organizacja wypoczynku w połączeniu z szeroko pojętą rehabilitacją.
8.Budowa i rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego i remonty.
9.Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego, a szczególnie w ochronie praw, wolności człowieka i obywatela, w ochronie
życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
10.Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie
obywatelskim.
11.Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
12.Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
13.Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej
i społecznej inwalidów.
14. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.
15. Rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.Wspomaganie finansowe i rzeczowe, zakup sprzętu i urządzeń medycznych
i rehabilitacyjnych, remontów i inwestycji oraz zakup wszelkich środków umożliwiających
funkcjonowanie placówek służby zdrowia prowadzących szeroką rehabilitację fizyczną,
psychologiczną i psychiatryczną, w tym zakładów rehabilitacyjnych nie mających statusu
placówek służby zdrowia.
2.Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób i ich rodzin wymagających rehabilitacji fizycznej,
psychologicznej i psychiatrycznej w wysokości i na zasadach określonych przez władze
Fundacji.
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3.Wydawanie czasopism, ulotek i współfinansowanie programów w mediach elektronicznych
w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
4.Prowadzenie osobiście lub współfinansowanie działalności naukowo-dydaktycznej
w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji.
5.Organizowanie osobiście lub współfinansowanie szkoleń z zakresu szeroko pojętej
rehabilitacji.
6.Produkcja sprzętu, urządzeń oraz materiałów służących szeroko pojętej rehabilitacji lub ich
współfinansowanie.
7.Organizacja lub współfinansowanie wypoczynku w połączeniu z szeroko rozumianą
rehabilitacją, szczególnie dzieci i młodzieży.
8.Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających
samodzielność obywateli.
9.Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
10.Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
11.Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionych w celach działania Fundacji.
§8
1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) działalności fizjoterapeutycznej (86.90.A),
b) ochrony i promocji zdrowia (86.90.E),
c) organizowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych (86.90.A),
d) organizowania lub współfinansowania wypoczynku osób niepełnosprawnych (94.99.Z),
e) pomocy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego (94.99.Z),
f) prowadzenia rehabilitacji fizycznej, psychicznej i psychiatrycznej (85.60.Z),
g) organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
h) działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie rehabilitacji (85.60.Z),
i) prowadzenia zajęć sportowych (85.51.Z),
j) zbierania funduszy na działalność charytatywną (88.99.Z).

2.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 3.000 (trzy tysiące) złotych oraz
inne mienie nabyte przez fundacją w toku działania.
§10
Dochody fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1.darowizn, spadków, zapisów,
2.dotacji, subwencji oraz grantów,
3.nawiązki sądowe,
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4.dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5. wpłat 1% podatku od podatników.
6. dochodów z majątku fundacji.

§11
1.Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2.W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenie oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3.W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze fundacji
§12
1.Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji
2.Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z uczestnictwem w
pracach tych organów w tym kosztów podróży.
Rada Fundacji
§13
1.Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2.Rada składa się z dwóch do sześciu członków.
3.W składa Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
4.Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swoją decyzją Rada.
5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten
sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 5, Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w
przypadku pisemnej rezygnacji członkostwa lub śmierci członka Rady.
7.Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
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8.W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady fundacji stosunku pracy z Fundacją, członkostwo takiej osoby
w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania
stosunku pracy.
9.Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczącego Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
10.Członkowie Rady:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
§14
1.Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2.Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3.Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§15
Do zadań Rady należą:
1.Powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz członków Zarządu.
2.Podejmowanie decyzji o zatrudnieni członków Zarządu i ustalenie ich wynagrodzeń.
3.Ocena pracy Zarządu. Przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
4.Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządy Fundacji.
5.Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6.Nadzór nad działalnością Fundacji.
7.Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.
§16
Rada Fundacji w celu wykonana swych zadań jest uprawniona do:
1.Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji.
2.Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
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Zarząd Fundacji
§17
1.Zarząd fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób, w tym Prezesa oraz członków
Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2.Funkcje członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedna kadencję.
3.Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Rady.
4.Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§18
1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalenie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalenie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalenie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
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 co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji
§19
1.Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie.
2.W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach nie związanych
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych, oświadczenie
woli w mieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
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Zmiana Statutu
§20
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany
statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustawiona i określonych
w akcie założycielskim.

Połączenie z inną Fundacją
§21
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 mogłyby ulec istotnej
zmianie cele fundacji.
§22
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia
przez Radę Fundacji.
Likwidacja Fundacji
§23
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 powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§24
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej Fundacji
o zbliżonych celach.
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§25
Postanowienia końcowe
1.Zakazuje się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu lub w stosunku pokrewieństwa albo powinowactwa w
linii prostej oraz pokrewieństwa albo powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia jak
również, jeżeli są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej
„osobami bliskimi”.
2.Zakazuje się przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów,
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
3.Zakazuje się wykorzystywania majątku na rzecz ich członków, członków organów,
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż osób trzecich, chyba, że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zakazuje się 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.
§26

Do spraw nieuregulowanych w statucie należy stosować przepisy:
1. Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r o fundacjach (Dz. U. 91.46.2003 z póź. zm),
2. Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U 96 poz 873 z 2003r. z póź. zm.)
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