Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/05
Zgromadzenia Fundatorów z dnia 19.02.2005r.

Statut fundacji
pod nazwą

Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych
„M I Ł O S I E R D Z I E”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1
1. Zgodnie z oświadczeniem woli o ustanowieniu Fundacji aktem notarialnym
nr Rep. 1891/91 z dnia 18 czerwca 1991 r. Została ustanowiona Fundacja
„Miłosierdzie”. Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. O
Fundacjach /Dz. U. nr 21, poz. 21 i poz. 97 z późniejszymi zmianami
/niniejszego statutu /.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej.

§2
Siedzibą Fundacji jest miasto Kalisz. Terenem działania Fundacji jest obszar
Rzeczpospolitej Polski.

§3
Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polski.
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§4
Dla wykonania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i okresowe biura i przedstawicielstwa.

§5
Czas trwania Fundacji jest nieograniczonym.

§6
Fundacja może się połączyć z inną Fundacją o zbieżnych celach.

§7
Fundacja używa pieczęci z napisem - Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”.
§8
Fundacja może wydawać medale okolicznościowe dla osób zasłużonych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Powołanie kapituły do przyznawania medalu
powierza się zarządowi.

Rozdział II
Cele i środki działania Fundacji
§9
Celem Fundacji jest podejmowanie, stosowanie do potrzeb, wielokierunkowych działań na rzecz środowiska inwalidów i osób niepełnosprawnych.

§ 10
Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie w szczególności przez następujące rodzaje działalności pożytku publicznego:
1. Zbieranie informacji i prowadzenie analiz i badań na temat inwalidów i osób
niepełnosprawnych oraz ustanowienie systemu informacji na temat tych
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osób – kod PKD 8532 C.
2. Udzielanie różnorakiej pomocy inwalidom i osobom niepełnosprawnym –
kod PKD 8532 C.
3. Organizowanie i prowadzenie dla osób niepełnosprawnych warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej oraz banku chleba i
sprzętu – kod PKD 8532 C.
4. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych
– kod PKD 8532 C.
5. Poradnictwa i przygotowania do zawodów – kod PKD 8532 C.
6. Przygotowania turnusów rehabilitacyjnych, kolonii,, imprez rekreacyjnosportowych, kulturalno-artystycznych itp., - kod PKD 9272 Z.
7. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych – kod PKD 9133 Z.
8. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i
współpracy między społeczeństwami – kod PKD 9133 Z.

§ 11
Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego polegającą na
sprzedaży towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, a także sprzedaży
przedmiotów darowizny na cele działalności pożytku publicznego – PKD
5263B.

§ 12
Fundacja jest organizacją charytatywną spełniającą kryteria organizacji pożytku publicznego.

3

Rozdział III
Majątek Fundacji

§ 13
Majątek Fundacji stanowią:
1. Fundusz założycielski w kwocie 11.600.000,- zł /słownie jedenaście milionów sześćset tysięcy złotych/.
2. Nieruchomości, ruchomości i prawa nabyte przez Fundacje oraz pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i poleceń.
3. Środki finansowe pochodzą z:
a/ odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,
b/ dochodów z nieruchomości i praw majątkowych,
c/ z subwencji, dotacji, darowizn, zapisów, poleceń,
e/ zbiórek ulicznych,
f/ innych źródeł.

§ 14
Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowych celów oraz na pokrycie kosztów utrzymania Fundacji.

§ 15
Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja opowiada swym majątkiem.

§ 16
1. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie inne oświadczenia woli pociągające
za sobą zobowiązania o charakterze majątkowym i prawnym dla Fundacji,
wymagają dla swych ważności dwóch podpisów, w tym każdorazowo prezesa zarządu.
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2. Dokonywanie czynności prawnych, których przedmiot ma wartość większą
niż kwota ustalona przez Radę Nadzorczą może wystąpić tylko za zgodą
uprzednio wyrażoną na piśmie tejże Rady.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 17
Władzami Fundacji są:
1. Zgromadzenie Fundatorów.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd Fundacji

§ 18
W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą fundatorzy-założyciele, także
darczyńcy na rzecz Fundacji, którzy z uwagi zasługi dla Fundacji zostali przyjęci w skład Zgromadzenia, jak również następcy prawni Zgromadzenia Fundatorów. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu

§ 19
Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Fundatorów należy:
1. Uchwalenie kierunków działania Fundacji.
2. Podejmowane uchwał w przedmiocie likwidacji Fundacji, połączenia z innymi Fundacjami.
3. Zmiana statutu Fundacji.
4. Wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i uchwalenia dla niej regulaminu.
5. Dokonywane okresowych ocen działalności Fundacji i Rady Nadzorczej.
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§ 20
Zgromadzenia Fundatorów są zwoływanie w radzie potrzeby poprzez zawiadomienie listem poleconym wysłanym co najmniej 7 dni przez zgromadzeniem.

§ 21
Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Zarząd:
1. Z własnej inicjatywy.
2. Na wniosek Rady Nadzorczej.
3. Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.
4. Na wniosek co najmniej 15 członków Zgromadzenia Fundatorów.

§ 22
Zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej w 7 dni po złożeniu wniosku o
którym mowa § 21, pkt. 1 do 4.

§ 23
Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają bez względu na liczbę obecnych Fundatorów, zwykłą większością głosów.

§ 24
Rada nadzorcza wybierana jest przez Zgromadzenie Fundatorów na okres 7
lat.
§ 25
Rada Nadzorcza składa z 5 osób , w tym:
-

przewodniczącego,

-

wiceprzewodniczącego,

-

sekretarza.

§ 26
Do Rady Nadzorczej należy :
1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.
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2. Uchwalanie regulaminu prac Zarządu.
3. Zatwierdzenie preliminarza działalności Fundacji.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzenie bilansu, sprawozdań Zarządu oraz
udzielenie Zarządowi absolutorium.

5. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia i nabycia nieruchomości i zakładów oraz ich wydzierżawienie.

§ 27
Zasady działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Fundatorów.
§ 28
Zarząd wybierany jest przez Radę Nadzorczą na okres 7 lat.

§ 29
Zarząd składa się z trzech osób, w tym:
-

prezesa zarządu

-

wiceprezesa zarządu

-

sekretarza zarządu.
§ 30

Do kompetencji zarządu należy:
1. Kierowanie działalnością Fundacji.
2. Zapewnienie wykonania uchwał Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej.
3. Coroczne sporządzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego z

działalności statutowej fundacji i ich przekazanie ministrowi ds. zabezpieczenia społecznego a także podanie ww. sprawozdań do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez zainteresowane podmioty.
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§ 31
W razie odwołania, ustąpienia lub śmierci członka zarządu w czasie trwania kadencji
skład zarządu może być uzupełniony.
§ 32

Zasady działania zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
§ 33
Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 34
1. Członków rady nadzorczej i zarządu nie może łączyć
pokrewieństwo, powinowactwo oraz podległość służbowa.
2. Zabrania się;
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem fundacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz
osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 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”,
b. przekazywania majątku fundacji na rzecz ich 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 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
statutowego celu fundacji,
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d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów lub
pracownicy oraz osoby im bliskie.

Rozdział V

Działalność gospodarcza Fundacji.

§ 35
W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych, Fundacja może
prowadzić działalność gospodarczą.
1. działalność pomocnicza - PKD 22 25 Z
2. działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 74 87 B
3. działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
-

PKD 93 05 Z

4. działalność związana z poprawą kondycji fizycznej - PKD 94 04 Z
5. transport lądowy pasażerski pozostały PKD 60 23 Z

§ 36
Działalność gospodarcza winna być prowadzana na zasadach rachunku ekonomicznego.
§ 37
Rachunkowość działalności gospodarczej jest wyodrębniona.

§ 38
Po upływie roku gospodarczego z działalności gospodarczej sporządza się
bilans i rachunek zysków i strat, które podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd
Fundacji.
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§ 39
Zarząd Fundacji podejmuje decyzje o podziale zysku albo o sposobie pokrycia
strat.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji
§ 40
Fundacja ulegnie likwidacji – przyczyny likwidacji określa art. 18 ustawy o
Fundacjach.

§ 41
Zgromadzenie Fundatorów stwierdza zgodność faktów /wymienionych w powołanym przepisie ustawy/.

§ 42
Otwarcie likwidacji Fundacji zarządza Zarząd, który zarazem wyznacza likwidatora.

§ 43
Zakończenie likwidacji ogłasza likwidator.

§ 44
O rozpoczęciu i zakończeniu likwidacji powiadamia organ nadzorujący Fundację.

Statut został znowelizowany i uchwalony w całości na
Zgromadzeniu Fundatorów Założycieli w dniu 19 lutego 2005 r.
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