STATUT FUNDACJI
Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Fundacja pod nazwą Przyjaciel Domu zwanego dalej Fundacją, ustanowiona
przez Beatę Boczkowską aktem notarialnym sporządzonym w dniu 12 lipca
2017 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz
postanowień niniejszego Statutu.
2. Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
§ 2.
Fundacja z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje osobowość
prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U.
1991, Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
§ 4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może
prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5.
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§ 6.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za
granicą, a także przystępować do spółek i fundacji.
§ 7.
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 8.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji
jej celów.
Rozdział II.
CELE FUNDACJI I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 9.
Celami Fundacji jest niesienie pomocy dorosłym osobom dotkniętym problemem
niepełnosprawności intelektualnej oraz członkom ich rodzin oraz propagowanie idei
nowej jakości usług opiekuńczo - bytowych opartych na więziach, idei powstawania
dziennych domów wspólnotowych, rodzinnych domów pomocy, mieszkalnictwa
chronionego.
§ 10.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania :
a. Organizowanie i tworzenie placówek terapeutycznych i opiekuńczo-bytowych
b. zakup, budowę, adaptację, remonty budynków przeznaczonych
do

c.

d.
e.

f.

g.

h.

prowadzenia działalności terapeutyczno- rehabilitacyjnej i opiekuńczo –
bytowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
organizowanie domów dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną z miejscami okresowego całodobowego pobytu w trudnych
sytuacjach losowych ich rodzin.
zapewnienie pomocy finansowej i merytorycznej przy organizacji
różnorodnych form aktywności, integracji społecznej,
Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom z niepełnosprawnością
intelektualną i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej,
materialnej i życiowej;
Korzystanie ze środków masowego przekazu w celu rozpropagowania
społecznej działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością i członków ich
rodzin przez Fundację
Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi
organizacjami
i
placówkami
działającymi
na
rzecz
osób z
niepełnosprawnością;
Promocja i organizacja wolontariatu;
Rozdział III.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 11.

1. Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski w kwocie 2.100 zł (dwa
tysiące sto złotych), na który składają się środki finansowe określone w akcie
notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości
oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku
jej działania.

2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się
kwotę 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).
§ 12.
1. Środki na realizację celów Fundacji i na pokrycie kosztów jej działalności
pochodzą z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na
zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
2. Dochody
Fundacji
pochodzą
w
szczególności
z
:
a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji, datków i subwencji,
c) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych
oraz prywatnych
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
e) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za
granicą,
e) operacji finansowych
f) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji
§ 13.
1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili
inaczej.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko
wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan
czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 14.
1. Majątek Fundacji jest lokowany: na rachunkach i lokatach bankowych, w
obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach
stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
§ 15.
1. O ile uchwała Zarządu Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym
Fundacji jest rok kalendarzowy.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
3. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
Rozdział IV.
ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ FUNDACJĘ
§ 16.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we
współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Dochód z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest
przeznaczony wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
§ 17.
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest działalność w zakresie:
- PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
- PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i
osób niepełnosprawnych
- PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
- PKD 86.90.E -Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
- PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
- PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami
- PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany
- PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
§ 18.
1. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez Fundację lub przez
wyodrębnione organizacyjnie przedstawicielstwa, biura, zakłady i inne
placówki.
2. Wszystkie placówki prowadzące działalność gospodarczą podlegają
Zarządowi Fundacji.
Rozdział V.
ORGANY FUNDACJI
§ 19.
1. Organami fundacji są:
a) Fundator
b) Zarząd Fundacji
c) Rada Fundacji
2. Fundacja wykonuje zadania przy pomocy Zarządu, pracowników etatowych
Fundacji i wolontariuszy.
§ 20.
Fundator
1. 1. Do wyłącznej kompetencji Fundatora należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz
udzielanie członkom tych organów absolutorium
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań
Fundacji
e) połączenie Fundacji z inną fundacją;
f) likwidacja Fundacji
g) zmiana Statutu Fundacji
2. Fundator podejmuje swoje decyzje w formie pisemnych postanowień na
wniosek pozostałych organów Fundacji lub samodzielnie.
3. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji. W takim wypadku
kompetencje Fundatora poza prawem powołania i odwołania członków Rady
Fundacji przejmuje Rada Fundacji, a kompetencje Fundatora w zakresie
likwidacji Statutu i zmiany Statutu przejmuje Zarząd.
§ 21.
Rada Fundacji
1. Rada Fundacji skłąda się z 3 do 7 osób. Rada Fundacji wybiera ze swego
grona Przewodniczącego Rady Fundacji, zwanego dalej Przewodniczącym.
2. Radę Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, Członkowie Rady Fundacji
mogą być w każdym czasie odwołani.
3. Rada Fundacji powoływana jest na 5 letnie kadencje. Istnieje możliwość
ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.
§ 22
1. Po śmierci Fundatora, członków Rady Fundacji kolejnych kadencji lub
dokooptowanych do składu Rady Fundacji powołuje uchwałą Rada Fundacji.
Uchwałą w tym zakresie winna zapaść do dnia 30 czerwca ostatniego roku
kadencji ustępującej Rady.
2. Odwołanie członka rady Fundacji może nastąpić w uzasadnionych wypadkach
może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych
członków Rady Fundacji.
§ 23.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez
niego członek Rady,
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością
głosów przy obecności połowy jej członków. W razie równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może
korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
4. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.
§ 24
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1. nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji I podległych mu jednostek
organizacyjnych
2. prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji
3. badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie i opiniowanie
sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji.
4. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu
5. przeprowadzenie przez członków Rady Fundacji lub upowążnione osoby
kontroli działalności Fundacji I ksiąg rachunkowych
6. ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Fundacji i przyznawanie im
nagród;
7. określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji;
8. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
§ 25
Członkowie Rady Fundacji:
a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami
Zarządu Fundacji 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 członka Rady Fundacji
zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji
oraz otrzymać wynagrodzenie za prace nad realizacją projektów
prowadzonych przez Fundację.
§ 26
Zarząd Fundacji
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji i reprezentuje ją na
zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu
Fundacji.
3. Prezesa Zarządu Fundacji wskazuje Fundator. Jeżeli Fundator wchodzi w
skład Zarządu Fundacji pełni funkcję Prezesa Zarządu.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
5. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
6. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
7. Fundator wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako
prezes Zarządu Fundacji oraz powołuje pozostałych członków Zarządu
Fundacji.
§ 27.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) odwołania członka Zarządu,
c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za

przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d) śmierci członka Zarządu.
§ 28.
Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora może nastąpić w każdym czasie bez
podania przyczyny.
§ 29.
1. Członkowie Zarządu Fundacji, mogą pełnić swoje funkcje odpłatnie bądź
nieodpłatnie, mogą być równocześnie pracownikami biura Fundacji,
pracującymi na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych,
zawieranych na czas pełnienia przez nich funkcji członków Zarządu.
2. Wysokość wynagrodzenia członków zarządu określa Fundator.
§ 30.
1. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.
3. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 31.
Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla
Fundatora i Rady Fundacji, w szczególności:
1. podejmowanie decyzji w zakresie sposobów realizacji celów Fundacji
2. kierowanie działalnością Fundacji
3. zatrudnianie pracowników biura Fundacji oraz inne osoby świadczące
odpłatnie pracę na rzecz Fundacji na podstawie umów cywilno-prawnych lub
umów o pracę
4. decydowanie o nabyciu, zbyciu i obciążeniu majątku ruchomego i
nieruchomego Fundacji,
5. zakładanie oddziałów, filii i przedstawicielstw
6. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji
7. uchwalanie regulaminu Zarządu
8. uchwalanie rocznych planów finansowych
9. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
10. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
11. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych
organizacji oraz o ich tworzeniu,
12. przygotowuje i publikuje wymagane w przepisach roczne sprawozdania
finansowe fundacji oraz nadzoruje prawidłowość rozliczeń podatkowych
13. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
Rozdział VI.
REPREZENTACJA FUNDACJI

§ 32.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu
Fundacji lub dwóch członków Zarządu łącznie.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie umocowania może składać
osoba upoważniona przez Zarząd.
Rozdział VII.
Zakazy
§ 33.
Zabrania się :
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników
oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy
organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w 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”,
2. przekazywania ich majątku 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;
3. 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 z celu
statutowego;
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
5. Czynności dokonane z naruszeniem niniejszego paragrafu są nieważne.
Rozdział VIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34.
1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
2. W przypadku likwidacji Fundacji jej majątek przeznaczony zostanie na
Fundację, która realizuje podobne cele do zawartych w niniejszym Statucie.
3. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Fundacji bądź
inna osoba wyznaczona przez Zarząd Fundacji.
4. Uchwałę w przedmiocie przeznaczenia środków pochodzących z likwidowanej
Fundacji podejmuje Fundator.
§ 35.

1. Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji
jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej
działalności za rok ubiegły
§ 36.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla
miasta Łodzi.
Statut został przyjęty dnia 12 lipca 2017 r.

