STATUT
FUNDACJA TRZCIANY
Postanowienia Ogólne
§ 1.
1. Fundacja TRZCIANY, zwana dalej „Fundacją” jest ustanowiona przez Jarosława
Chodorskiego obywatela polskiego, zwanego dalej „Fundatorem”.
2. Fundacja jest ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej
Zbigniew Klejment-Notariusz, Mariusz Kmiecik-Notariusz Spółka Cywilna, 05-120
Legionowo, ul. Sobieskiego 47A. Repertorium A nr 6275/2009
3. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach z
późniejszymi zmianami oraz niniejszego Statutu.
4. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Fundacja jest powołana do prowadzenia działalności naukowej, oświatowo-kulturalnej,
charytatywno-opiekuńczej, dobroczynności, opieki społecznej, rehabilitacji społecznej i
zawodowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wszelkiego rodzaju działalności pożytku
publicznego.
§ 3.
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest wieś Trzciany gm. Jabłonna.
3. Właściwym ministrem jest Minister do spraw polityki społecznej.
§ 4.
1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego Fundacji.
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§ 5.
Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne
odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom
fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości
prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.
§ 6.
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne
jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.
2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Cele Statutowe Fundacji
§ 7.
I. Celami Fundacji jest realizacja zadań statutowych w zakresie:
1. budowy i prowadzenia ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych;
2. udzielania specjalistycznej pomocy doradczej (psychologicznej, pedagogicznej, prawnej itp.),
rodzinom oraz osobom potrzebującym;
3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja;
4. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
5. działalności charytatywnej;
6. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
7. ochrony i promocji zdrowia;
8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
9. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn;
10. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
11. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
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12. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
13. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
14. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
15. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
16. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
18. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
19. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
20. ratownictwa życia i ochrony ludzkości;
21. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
22. promocji i organizacji wolontariatu;
23. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe.
II. Realizacja celów statutowych Fundacji polega na organizowaniu i finansowaniu
następujących rodzajów przedsięwzięć:
1. budowie specjalistycznej placówki rehabilitacyjnej;
2. prowadzeniu specjalistycznej poradni rodzinnej;
3. naukowych, poprzez promowanie rozwoju wiedzy, czyli przekazywanie darowizn dla
ośrodków naukowych, programów badawczych i funduszy stypendialnych;
4. oświatowych,

poprzez

kształcenie

i

przekazywanie

środków

przeznaczonych

na

upowszechnianie wykształcenia i kultury w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w
warunkach wspólnoty europejskiej;
5. kulturalnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na rozwój dziedzictwa
kulturowego, czyli darowizn na prace konserwatorskie, dla muzeów, bibliotek, wystaw,
galerii oraz na stypendia artystyczne;
6. dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji
zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy;
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7. ochrony zdrowia, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla ośrodków zdrowia,
szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiających korzystanie z opieki
lekarskiej oraz zakup lekarstw;
8. pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie
niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach
odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i
rodzin na poziomie standardów europejskich;
9. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie
środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych;
10. w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na cele
wynikające z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska;
11. kultu religijnego, poprzez przekazywanie środków dla kościołów, związków religijnych i
kościelnych osób prawnych;
12. w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na
podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych,
stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób
niepełnosprawnych.
Majątek i Dochody Fundacji
§ 8.
1. Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 2.500 zł (dwa tysiące pięćset
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) na
prowadzenie działalności statutowej oraz 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) na działalność
gospodarczą.
§ 9.
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) środków publicznych pozyskiwanych w drodze dotacji, refundacji i subwencji,
c) zbiórek i imprez publicznych,
d) majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
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e) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
f) działalności gospodarczej.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
4. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach
gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.
Rodzaje Działalności Fundacji
§ 10.
Fundacja prowadzi działalność:
a) statutową,
oraz może prowadzić działalność
b) gospodarczą.
§ 11.
Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.
§ 12.
1. Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, że dochody
z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej.
2. Cały dochód jest przeznaczony na działalność pożytku publicznego.
§ 13.
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych.
2. Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowych Fundacji.
§ 14.
Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w
spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów
zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.
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§ 15.
Zakres gospodarczego działania fundacji obejmuje według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
1. wydawanie książek (58.11.Z),
2. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (58.14.Z),
3. wydawanie katalogów, materiałów reklamowych (58.19.z),
4. introligatorstwo (18.14.Z),
5. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
(63.11.Z),
6. sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (47.61.Z),
7. wynajem maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
8. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (88.10.Z),
9. działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),
10. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
11. działalność paramedyczna (86.90.D),
12. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
(86.90.E),
13. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z),
14. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
15. działalność organizatorów turystyki (79.12.Z),
16. fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z),
17. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z),
18. wychowanie przedszkolne (85.10.Z).

Organy Fundacji
A. ZARZĄD FUNDACJI
B. RADA FUNDACJI
A. ZARZĄD FUNDACJI
§ 16.
1. Zarząd Fundacji tworzy zespół składający się z 3 do 10 członków powoływanych i
odwoływanych przez Fundatora w każdym czasie.
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2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu, powoływani są na czas
nieokreślony. Mandat Członka Zarządu wygasa wyłącznie w przypadku jego odwołania,
rezygnacji lub śmierci.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.
4. Regulamin Zarządu określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych
członków Zarządu oraz ich wynagrodzenie ustala i zatwierdza Fundator.
5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu samodzielnie.
§ 17.
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały
wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu lub
Wiceprezesa Zarządu.
2. Uchwała Zarządu jest nieważna jeżeli zgody na jej podjęcie nie wyraził Prezes Zarządu lub
Wiceprezes Zarządu.
3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji oraz zaproszone osoby
z głosem doradczym.
4. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni
pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz na kwartał.
§ 18.
Uprawnienia Zarządu:
1. kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
5. opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
6. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
7. ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników
etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,
8. kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
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9. ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych
dla idei i celów Fundacji,
10. sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i
osób zatrudnionych w Fundacji.

B. RADA FUNDACJI
§ 19.
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem nadzorczym, inicjującym,
doradczym i opiniującym, powołanym przez Fundatorów do sprawowania nadzoru nad
działalnością Fundacji.
2. Rada składa się z 3 do 15 członków powoływanych i odwoływanych w każdym czasie przez
Fundatora.
3. Członkowie Rady powoływani są na czas nieokreślony. Mandat Członka Rady wygasa
wyłącznie w przypadku jego odwołania, rezygnacji lub śmierci.
4. W skład Rady może wchodzić Fundator jeśli nie jest członkiem Zarządu Fundacji.
5. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nim w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy
z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących podmiotami prawnymi (Dz. U.
Nr 26, poz. 306 ze zm.).
6. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady zaproszony przez Fundatora do pełnienia tej
funkcji.
7. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały
wymagana jest obecność co najmniej 3 członków.
8. Przy posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, Fundator
oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
9. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady w miarę potrzeb.
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§ 20.
Regulamin Pracy Rady ustala, zmienia i zatwierdza Zarząd w porozumieniu z Fundatorem.
1. Do uprawnień Rady należą:
a) opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych planów działalności Fundacji
opracowanych przez Zarząd,
b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd,
c) wnioskowanie w sprawach struktur organizacyjnych Fundacji, zmian Statutu Fundacji,
regulaminów działalności organów i jednostek organizacyjnych Fundacji, obsady
kadrowej ważniejszych stanowisk pracy,
d) wnioskowanie w przedmiocie likwidacji Fundacji, połączenia z innymi jednostkami
organizacyjnymi, przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji,
e) wyrażania opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i
innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub
celów Fundacji,
f) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji.
2. Członkowie Rady mają uprawnienia w zakresie wewnętrznego nadzoru działalności
Fundacji.
3. Członkowie Rady mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów z tytułu pełnienia
funkcji w Radzie w wysokości nie wyższej niż określone odpowiednią państwową ustawą.
§ 21.
1. Do Rady może wejść osoba fizyczna, przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel
jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej na zasadach ustalonych przez
Fundatora.
2. Członek Rady może zrezygnować na piśmie z członkostwa w Radzie, może także
zrezygnować ze swego członkostwa na rzecz innej osoby nie będącej dotąd w Radzie, czyli
wprowadzić następcę. Wymaga to jednak zgody Fundatora.
3. Rada współpracuje z

instytucjami

państwowymi

i

organizacjami

pozarządowymi

działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi
wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji.
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Zmiana Statutu
§ 22.
1. Zmiana Statutu, w tym także celu działalności Fundacji, może nastąpić w drodze wspólnej
uchwały Zarządu.
2. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Zarząd w drodze wspólnej
uchwały z Fundatorem.
Postanowienia Końcowe
§ 23.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w
razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą
większością głosów przy akceptacji Fundatora.
3. Zarząd wyznacza likwidatora Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się mocą uchwały Zarządu Fundacji na
rzecz działalności organizacji pozarządowej w Polsce o zbliżonych celach.
§ 24.
Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za
ubiegły rok obrotowy.
§ 25.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o
fundacjach.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy.
Jarosław Chodorski

Fundator

Trzciany, dnia 27 Listopada 2009r.
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