Statut Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
TEKST JEDNOLITY
złożony do KRS 22.09.2017r.
§1
Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym (zwana dalej Fundacją) ustanowiona aktem
notarialnym Nr Rep. A V 4820/ 87 w dniu 26 czerwca 1987 roku, przez fundatorów:
1. Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo reprezentowanym
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
2. Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową "Osiedle-Młodych" w Warszawie,
3. Młodzieżową Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniową " Rzemiosło-Projekt" w
Warszawie,
4. Federację Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie,
5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MISKOM" spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Warszawie,
6. Kazimierskiego Andrzeja,
7. Komana Krzysztofa,
8. Misukiewicza Bogusława,
9. Szalę Marka,
10. Wardasa Karola
11. Weigla Zbigniewa,
działa zgodnie z obowiązującym prawem, a zwłaszcza z: ustawą o fundacjach (Dz.U. z 1984
r. Nr 21 poz. 97) - zwaną dalej: "ustawą o fundacjach", ustawą o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) - zwaną dalej: "ustawą o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie" i niniejszym Statutem, kierując się
zasadami sprawiedliwości społecznej.
§2
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i posiada osobowość prawną.
§3
Fundacja działa na terenie całego kraju oraz po uzyskaniu stosownej zgody, może działać
poza jego granicami.
§4
1. Siedzibą Zarządu Fundacji jest m.st. Warszawa.
2. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe i zagraniczne.
§5
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku: "Fundacja Pomocy Ludziom
Niepełnosprawnym Warszawa"
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§6
Właściwym ministrem dla Fundacji w rozumieniu ustawy o fundacjach jest Minister Edukacji
Narodowej
§7
Celem Fundacji jest niesienie pomocy ludziom niepełnosprawnym i ludziom, którzy znajdują
się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
§8
Dla realizacji celów określonych w § 7 (zgodnie z obowiązującymi przepisami i w ramach
stosowanych zezwoleń) Fundacja może:
1. Organizować publiczne imprezy i zbiórki pieniężne o charakterze charytatywnym.
2. Organizować i prowadzić turnusy rehabilitacyjne i wyjazdy zorganizowane.
3. Organizować i prowadzić: szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej, hostele,
hospicja, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady kształcenia, poradnie psychologicznopedagogiczne, ośrodki edukacyjne, rehabilitacyjne i wychowawcze oraz placówki:
zabaw i wypoczynku, opiekuńczo-wychowawcze, oświatowo-wychowawcze,
kształcenia ustawicznego, artystyczne i doskonalenia nauczycieli (zwane dalej
"placówkami").
4. Prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w
ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie:
o usług pomocy społecznej,
o usług opieki społecznej,
o usług medycznych związanych z ochroną i promocją zdrowia,
o usług pośrednictwa pracy,
o doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
o prowadzenia szkół podstawowych,
o prowadzenia szkół gimnazjalnych,
o prowadzenia szkół średnich ogólnokształcących,
o prowadzenia szkół zasadniczych,
o prowadzenia liceów i techników zawodowych,
o prowadzenia różnorodnych form kształcenia,
o usług paramedycznych,
o opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą,
o opieki wychowawczej i społecznej z zakwaterowaniem,
o prowadzenia przedszkoli,
o prowadzenia poradni psychologiczno-pedagogicznych,
o opieki wychowawczej i społecznej bez zakwaterowania,
o prowadzenia przedstawicielstw organizacji działających na rzecz integracji
europejskiej i międzynarodowej.
o prowadzenie edukacji pozaszkolnej
o pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne
§9
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Na majątek założycielski fundacji składa się kwota 1.270.000,- zł. (jeden milion dwieście
siedemdziesiąt tysięcy złotych), zadeklarowana przez Fundatorów w oświadczeniu woli o
ustanowieniu Fundacji.
§ 10
Na majątek Fundacji mogą składać się również dobrowolne wpłaty i darowizny osób
prawnych i fizycznych oraz wszelkiego rodzaju dotacje.
§ 11
1. Dochody i majątek Fundacji przeznaczane są na realizacje celów statutowych
Fundacji oraz wspieranie organizacji działających na rzecz ludzi niepełnosprawnych i
ludzi, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Fundacja składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko w przypadku gdy w chwili
składania tego oświadczenia oczywiste jest, że masa spadku przekracza długi
spadkowe.
§ 12
1. Organami Fundacji są: Fundator Fundacji, Zarząd Fundacji i Komisja Kontrolująca
Działalność Fundacji.
2. Fundator Fundacji może być Prezesem Fundacji lub członkiem Zarządu Fundacji.
3. Fundator Fundacji nie może być członkiem Komisji Kontrolującej Działalność
Fundacji.
4. Członek Zarządu Fundacji i Komisji Kontrolującej Działalność Fundacji, nie może
być członkiem innego organu Fundacji w trakcie pełnienia danej funkcji.
§ 13
Fundator Fundacji
1. Fundator Fundacji (zwany dalej: "Fundatorem") dba o ciągłość działalności Fundacji.
2. Fundatorem Fundacji w rozumieniu § 12 ust.1-3 Statutu jest: Krzysztof Sergiusz
Koman
3. Do wyłącznej właściwości Fundatora należy:
a. powoływanie na czas nieokreślony i odwoływanie w każdym czasie, członków
Zarządu Fundacji w tym Prezesa Fundacji
b. powoływanie na dwuletnią kadencję członków Komisji Kontrolującej
Działalność Fundacji,
c. dokonywanie zmian Statutu Fundacji,
d. podjęcie wspólnie z Zarządem Fundacji decyzji o likwidacji Fundacji.
4. Uprawnienia określone w ust. 3 mogą być w każdym czasie pisemnie przekazane
przez Fundatora innej osobie prawnej lub fizycznej.
5. Przekazanie, o którym mowa w ust.4 mogą również dotyczyć zapisu w testamencie.

§ 14
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Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji (zwany dalej: "Zarządem") kieruje działalnością Fundacji i
reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje decyzje zgodne z obowiązującym prawem i nie zastrzeżone do
kompetencji innych organów Fundacji.
3. Zarząd składa się z 1 do 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
4. W przypadku jednoosobowego Zarządu, Prezes Fundacji ma uprawnienia i obowiązki
Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy to Prezes Fundacji organizuje i
przewodniczy pracom Zarządu
5. Prezes Fundacji i członkowie Zarządu Fundacji mogą być pracownikami Fundacji.
6. Pracownikami Fundacji są: pracownicy biura Zarządu Fundacji, pracownicy
oddziałów Fundacji i pracownicy placówek Fundacji (zwani dalej: "pracownikami").
7. Przy jednoosobowym Zarządzie Fundacji, stosunek pracy z Prezesem Fundacji w
przypadku objęcia przez niego obowiązków określonych w ust. 8 lit.f, nawiązuje
Komisja Kontrolująca Działalność Fundacji reprezentowana przy tej czynności przez
jej przewodniczącego.
8. Do zakresu działań Zarządu należy w szczególności:
a. podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celów statutowych
Fundacji i jej rozwoju,
b. sporządzanie i zatwierdzanie corocznych obowiązkowych sprawozdań
finansowych Fundacji,
c. sporządzanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji.
d. sprawowanie zarządu majątkiem oraz wydatkami i dochodami Fundacji,
e. tworzenie stałych i doraźnych zespołów,
f. powoływanie i odwoływanie dyrektora biura Zarządu Fundacji, głównego
księgowego Fundacji, kierowników wyodrębnionych oddziałów i placówek
Fundacji oraz ich zastępców, a także ustalanie ich wynagrodzenia.
g. podjęcie na wniosek Komisji Kontrolującej Działalność Fundacji decyzji w
sprawie zwrotu uzasadnionych kosztów i wynagrodzenia dla jej członków
h. podjęcie wspólnie z Fundatorem decyzji o likwidacji Fundacji,
9. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do wykonywania określonego rodzaju
czynności.
10. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają przez swoje podpisy: jednoosobowo
Prezes Fundacji lub dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba
przez Zarząd do tego upoważniona - pełnomocnik Zarządu .
11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku.
12. Termin posiedzenia Zarządu wyznacza Prezes Fundacji lub członek Zarządu przez
niego pisemnie upoważniony, zawiadamiając o tym pisemnie lub mailowo
pozostałych członków Zarządu i osoby wymienione w ust. 13, co najmniej na tydzień
przed terminem.
13. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć Fundator jeżeli nie jest Prezesem
Fundacji lub członkiem Zarządu i Przewodniczący Komisji Kontrolującej Działalność
Fundacji z głosem doradczym.
14. Prezes Fundacji lub członek Zarządu przez niego upoważniony obowiązany jest
zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek: Fundatora lub Komisji
Kontrolującej Działalność Fundacji, w terminie 10 dni od daty otrzymania żądania.
15. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Fundacji lub członek Zarządu przez
niego upoważniony.
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16. Decyzje wieloosobowego Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków Zarządu, poza przypadkiem wymienionym w
§ 16 ust.3 Statutu, w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego
posiedzenia.
§ 15
Komisja Kontrolująca Działalność Fundacji
1. Komisja Kontrolująca Działalność Fundacji (zwana dalej: "Komisją") kontroluje
działalność organów Fundacji, jej oddziałów i placówek oraz pracowników w zakresie
zgodności ich działań z obowiązującym prawem, w szczególności z postanowieniami
Statutu Fundacji, przepisami ustawy o fundacjach i ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
2. Komisja składa się z 2 do 5 członków powoływanych przez Fundatora zgodnie z
ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Ustanie członkostwa w Komisji przed upływem kadencji może nastąpić w
przypadkach:
a. śmierci,
b. złożenia pisemnej rezygnacji,
c. zaistnienia przyczyn wykluczających pracę w Komisji określonych, w ustawie
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
d. działania na szkodę Fundacji - o ustaniu członkostwa z tej przyczyny decydują
jednogłośnie "za ustaniem członkostwa" wszyscy pozostali członkowie
Komisji.
4. Fundator może w trakcie trwania kadencji powołać do Komisji na jej wniosek, nowe
osoby w ramach wakujących mandatów, do końca danej kadencji.
5. W przypadku pozostania w składzie Komisji mniej niż 2 członków, Fundator
powołuje niezwłocznie nowego lub nowych członków Komisji do końca danej
kadencji.
6. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który organizuje pracę
Komisji, przewodniczy jej posiedzeniom i jest odpowiedzialny za całość dokumentacji
Komisji.
7. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym i przekazywać tym organom wnioski i zalecenia Komisji.
8. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w działalności Prezesa
Fundacji, Zarządu, oddziałów i placówek Fundacji oraz pracowników w szczególności
naruszających postanowienia Statutu Fundacji, przepisy ustawy o fundacjach i ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i zdecydowanego braku woli ich
usunięcia, Komisja może zwrócić się pisemnie do Ministra Edukacji Narodowej z
uzasadnionym wnioskiem, podpisanym imiennie przez wszystkich członków Komisji,
o zastosowanie działań określonych w ustawie o fundacjach.
9. Kopie wniosku, o którym mowa w ust.8 Komisja przekazuje równocześnie
Fundatorowi i Prezesowi Fundacji.
10. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku.
11. Termin posiedzenia Komisji wyznacza Przewodniczący zawiadamiając o tym
pisemnie pozostałych członków Komisji na tydzień przed terminem.
12. Przewodniczący jest obowiązany zwołać posiedzenie Komisji na pisemny wniosek
jednego członka Komisji.
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13. Decyzje i wnioski Komisji poza przypadkiem określonym w ust.3 lit.d zapadają przy
obecności na posiedzeniu co najmniej 2 członków Komisji. Decyzja Komisji jest
ważna jeżeli głosów "za" jest o 1 więcej niż głosów "przeciw". W razie równości
głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. Członek Komisji, który nie zgadzał
się z większością członków Komisji ma prawo złożyć pisemne oświadczenie do
protokółu z danego posiedzenia.
14. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół podpisują imiennie wszyscy obecni
członkowie Komisji po odczytaniu i zatwierdzeniu przez Komisję, na końcu
posiedzenia. Kopie protokołu z każdego posiedzenia Komisji otrzymują: Fundator,
Prezes Fundacji w terminie 3 dni od daty końca posiedzenia.
15. Każdy członek Komisji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz
żądania udzielenia pisemnych wyjaśnień od Prezesa Fundacji i Zarządu oraz
pracowników.
16. Członkom Komisji może przysługiwać w miarę możliwości zwrot uzasadnionych
kosztów i wynagrodzenie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie. Decyzje w tej w sprawie podejmuje Zarząd na wniosek
Komisji
§ 16
1. Fundacja może ulec likwidacji w razie:
a. wyczerpania się środków finansowych i majątku,
b. braku obiektywnych możliwości realizacji celów statutowych.
2. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych i
majątku Fundacji jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności Fundacji
prowadziłoby do jej niewypłacalności.
3. Decyzję o likwidacji Fundacji z uwzględnieniem jej sposobu oraz przeznaczenia
środków majątkowych pozostałych po jej likwidacji, podejmują: Fundator i Zarząd w
formie wspólnej jednogłośnej uchwały "za likwidacją" przy obecności wszystkich
członków Rady i Zarządu zawiadamiając Ministra Edukacji Narodowej. Decyzja o
likwidacji Fundacji wymaga formy notarialnej oraz imiennego podpisu Fundatora oraz
wszystkich członków Zarządu.

Warszawa dnia 22.09.2017r.

Fundator

Prezes Zarządu
Krzysztof Koman
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