STATUT FUNDACJI
ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne
§ 1.
1.Fundacja pod nazwa, ,,Fundacja Do Góry Głowa”, zwana dalej Fundacją, jest
ustanowiona przez Joannę Barbarę Krygier oraz Andrzeja Miś.
2.Fundacja jest ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w
dniu 13.02.2013 r. nr Repertorium A numer 1009/2013 --------–------3.Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6kwietnia 1984 roku o fundacjach
(Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 03) oraz niniejszego Statutu. –––––––----------------------

§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną. ––––––––-------––-–––––-–--------

§ 3.
Siedziba Fundacji jest miasto Wągrowiec. –––––---–--––------–-----§ 4.
1.Fundację powołano na czas nieokreślony. ---------––––––––––------2. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. -------------–
3.Dla właściwego prowadzenia swych celów, Fundacja może prowadzić działanie poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej. ---§ 5.
Fundacja może ustanowić nagrody, medale, ordery i inne odznaczenia mające na celu
uhonorowanie osób zarówno fizycznych jak i prawnych, które przysłużyły się dla idei i celów
obranych przez Fundację. --–––-–––––---------––-----------––-–––-––––---§ 6.
Fundacja może używać pieczęci podłużnej jak i okrągłej z napisem Fundacja ,,Do Góry
Głowa". –––-–---––––
§ 7.
Ministrem właściwym ze względu na główne cele Fundacji jest Minister Zdrowia. --––-–

ROZDZIAŁ II
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Cele Statutowe Fundacji
§ 8.
Głównymi celami Fundacji jest realizacja zadań w zakresie: –––––---------------1. Pomoc

osobom dotkniętym poważnymi trudno uleczalnymi chorobami wrodzonymi i

nabytymi;---–––-------–--------------------------------------------------------------------------------2. Pomoc osobom niepełnosprawnym; –-––----––-–––––----------------–
3. Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; -–––-------------–
4.Zapewnienie osobom tego wymagającym specjalistycznej rehabilitacji; ---––––-----–5.Ochrona i promocja zdrowia; –––––-----------–––––-------------––-–––-–6.Pomoc w dofinansowaniu zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego osobom tego
potrzebującym; –------––––---------7.Pomoc w dofinansowaniu trudnych i kosztownych zabiegów ratujących życie; ---–--8.Niesienie pomocy merytorycznej rodzicom dzieci niepełnosprawnych.––––-------––--9.Promocja i organizacji wolontariatu; -–––------––––-------–------–––––
10.Działanie na rzecz pomocy dzieciom, w tym dzieciom niepełnosprawnym;–-----–-----------11.Organizowanie zbiórek, kwest pieniężnych wśród firm w kraju i za granica; ––------12. Promocja i popieranie inicjatyw zdrowego stylu życia na wsi wśród dzieci i młodzieży; --13. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami zainteresowanymi pomocą dzieciom. –-----–-----Dodatkowymi celami Fundacji jest realizacja zadań w zakresie: –––––--------------14. Nauka, edukacja, oświata, wychowanie – w zakresie organizowania różnych form
szkolnictwa dla dzieci w tym dzieci niepełnosprawnych; –-----–-----15.Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz idei współdziałania dzieci i młodzieży z
dziećmi niepełnosprawnymi;–-----–--16. Prowadzenie bazy informacyjnej dotyczącej Fundacji;–-----–-----17.Działania informacyjne i promocyjne Fundacji;----–––––-------18.Pozyskiwania sponsorów na cele oznaczone w pkt 1-17----–----------–––––--

ROZDZIAŁ III
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Majątek i Dochody Fundacji
§ 9.
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1.000,00,–(jeden tysiąc) złotych
oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundację w trakcie jej działania. ––-------––––---––––------–––------------–––------–---§ 10.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. –––––------–-–-§ 11.
Dochody Fundacji pochodzą z: –––------–------–––-----------–––------––1 .Funduszu założycielskiego. ––------------––––----------––––----------––
2.Darowizn, spadków, zapisów, otrzymanych zarówno z kraju jak
i zagranicy. –––––------------––––––-----–-----–––––--------––––––-----––--3.Subwencji. ––––------–-------–––––----------––––-–---–----––––----------–––
4.Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych. –---------–––----------––
5.Odsetek i depozytów bankowych. –----------––––-----–––--––------––-6.Z działalności gospodarczej Fundacji określonej w § 13 ust 5-6 statutu.

§ 12.
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów
statutowych Fundacji, chyba, że ofiarodawca; postanowił inaczej. ----–--–––-----–---–--––––––
-–---––-–----------–---–---§ 13
1.Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni
w związku małżeńskim 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, zwanej dalej ,,osobami bliskimi". --––--------–––––--------–
2.Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków
organów lub pracowników oraz ich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności , jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach, ---–––-–--–---------–––––--------–---3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
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trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutu Fundacji. -----------––––4.Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji
oraz ich osoby bliskie. -–------––---–––-----––––
5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym
przedmiocie przepisami, odpłatną działalność pożytku publicznego w szczególności

w

zakresie:---–

A. działalności fizjoterapeutycznej;---–
B. działalności

związana z ochroną zdrowia

ludzkiego pozostała gdzie indziej

niesklasyfikowana;---–
C. pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych;---–
D. opieki dziennej nad dziećmi;---–
E. edukacji na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w
zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w
zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka,
historia i wiedza o społeczeństwie, przyroda, plastyka, muzyka, technika, informatyka
i wychowanie fizyczne; ---–
F. edukacji

dorosłych

i

pozostałe

formy kształcenia, gdzie indziej

niesklasyfikowane; ---–
G. sprzedaż

detaliczna

obuwia

i

wyrobów

skórzanych

prowadzona

w

wyspecjalizowanych sklepach
H. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
I.

sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne , prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

J. wypożyczenia i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
K. działalność paramedyczna
L. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana
M. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

pod warunkiem, że działalność ta będzie realizowała cele Fundacji. W przypadku,
którykolwiek

z powyższych

rodzajów działalności
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będzie wymagał

gdy

zgody, koncesji,

potwierdzenia

lub

innej

formy

decyzji właściwego organu

administracji

publicznej,

Fundacja będzie prowadziła taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji.---–

6. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby na prowadzenie
działalności gospodarczej środki z 1/3 całości majątku fundacji.---–

§ 14.
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych do tego bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. –--–---

ROZDZIAŁ IV
Organy i Sposób Zorganizowania Fundacji
§ 15.
Organami Fundacji są: -–––––––-------------–------------------------–--–––
a) Zarząd Fundacji, ----------––––––––-------------––----------------------b) Rada Fundacji, –––------------–––––––----------–-–––––-–-–-–------------c) Komisja Rewizyjna, –––––-------------–----------------

Zarząd Fundacji
§ 16.

1.Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. -––-––––––--------–-----–
2.Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatorów, na roczną kadencję. Fundatorzy
Fundacji "Do Góry Głowa" wchodzą w skład pierwszego zarządu i stają na jego czele jako
prezes zarządu i wiceprezes zarządu. ----––------------––-–––––––-––––––––--–----------3.Kolejne Zarządy powołuje Rada Fundacji na okres 4 (czterech) lat.
4.Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----–-–------------------5.W skład Zarządu może wchodzić Fundator. --–---------------------6.Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji, o ile
Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznaniu i wysokości wynagrodzenia. ---–---7.Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji. ------––––––––––
8.Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci Członka Zarządu. –-––––––––
9.Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku: ----––--–––––
a) złożenia rezygnacji, ––––----------------––---------------------------5

b) objęcia prący, której charakter uniemożliwia należyte
wykonywanie funkcji członka Zarządu, ---------------–-------- -c)choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą
niezdolność do sprawowania funkcji, -------------–––––––---------–
d) nienależytego wypełniania funkcji Członka, –––-–---------------e) istotnego naruszenia postanowień Statutu, stwierdzonego przez Radę Fundacji na
wniosek Fundatora. –––––----------------–
10.Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu, Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej
określa Regulamin. --––––-----------

§ 17.
1.Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją i na zewnątrz. ––––---2. Zarząd Fundacji opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy. --3. Zarząd Fundacji sporządza sprawozdania z działalności --4.Zarząd Fundacji sprawuje zarząd nad jej majątkiem. ------------5.Zarząd Fundacji ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla
pracowników Fundacji. ------–-––
6.Zarząd Fundacji przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy. -–––---–––-----––
7. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji. ––----–----–––--8.Zarząd Fundacji dokonuje zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji po
uzyskaniu zgody Rady Fundacji. --------–––––––------9. Członkowie Zarządu są z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich
wynagradzania ustala Rada Fundacji.–––––-------

§ 18.
1.

Zarząd Fundacji, co roku do dnia 30 stycznia zobowiązany jest przedłożyć Radzie

Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. --––––----–----––––-----------2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji. ---––––

§ 19.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa w sprawach nie majątkowych i
majątkowych dwóch członków zarządu łącznie. –––--------––––----–––
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2. Na zasadzie wyrażonej w ust.1 zarząd fundacji ma prawo do zaciągania w imieniu
Fundacji zobowiązań w kwocie przekraczającej 10.000 złotych (słownie: dziesięć
tysięcy złotych) po uzyskaniu zgody Rady Fundacji. -–------–––-----––--3. Na zasadzie wyrażonej w ust.1 zarząd fundacji ma prawo do zaciągania w imieniu
Fundacji zobowiązań w kwocie nieprzekraczającej 10.000 złotych (słownie: dziesięć
tysięcy złotych) – sprawy w zakresie zwykłego zarządu. --–––-----––––---

§ 20.
1. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności
uchwały wymagane jest quorum złożone z wszystkich jego członków.----–----–-–--––––2.Każdy członek Zarządu Fundacji ma jeden głos. -–––------------–––
3.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. ---–
§ 21
1.

Fundacja dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników. ---–

2.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.---–

3.

Wynagrodzenie członków zarządu i pracowników Fundacji jest wypłacane z
wypracowanych przez Fundację środków. ---–
RADA FUNDACJI
§ 22.

1. Rada Fundacji jest organem doradczym z zastrzeżeniem kompetencji określonych w
§ 23 pkt. 4-5 statutu i § 25 oraz § 30 statutu.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 9 osób, których zaprasza Fundator i ich odwołuje w
każdym czasie z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego Rady.
Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.
3. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona
przewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, z tym, że dla
ważności tych uchwał wymagane jest quorum złożone z co najmniej 3 członków, w
tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
5. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos
Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.
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6. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji z
głosem doradczym o ile Rada nie postanowi inaczej. Powyższe nie wyklucza prawa
członków Zarządu Fundacji do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji, bez głosu
doradczego, które to uprawnienie im przysługuje.
7. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą zostać zaproszone osoby i
przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 23.
Do Rady należy:
1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,---–
2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd lub Fundatora,---–
3. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,---–
4. wyrażanie zgody w imieniu Fundacji na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań, których
wartość przekracza 10.000 złotych,---–
5. podejmowanie decyzji w przedmiocie rozpoczęcia przez Fundację działalności
gospodarczej zgodnie z statutem.---–
Komisja Rewizyjna

§ 24.
1.Komisja Rewizyjna Fundacji składa się z trzech członków wybranych przez Fundatorów.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: ---–
a) Nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ---–
b)nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ---–
3. Komisja Rewizyjna powoływana jest na okres 1 roku w pierwszej kadencji, na 4 lata w
następnych kadencjach.
4. Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje
Przewodniczący Rady Fundacji.
5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
6.Członkowie komisji nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniach.
7. Zakres działania Komisji Rewizyjnej:
a)Nadzór nad realizacją celów statutowych Fundacji,
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b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu również pod kątem
oceny legalności, celowości, rentowności i rzetelności działań, oraz udzielanie mu
absolutorium,
c)zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biura Fundacji,
d) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
e) Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji przedłożonych przez
zarząd,
f) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
8.Komisja, po dokonaniu oceny sprawozdania z działalności Fundacji przedstawia swoje
wnioski Fundatorowi lub Prezesowi Zarządu Fundacji.
9. Uchwały Komisji Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów.

Rozdział V

Zmiana Statutu
§ 25
1.Dokonanie zmian w statucie Fundacji musi zostać zaakceptowane przez Radę Fundacji,
uchwałą podjętą zgodnie z § 22 statutu.
2. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd, głosowanie odbywa się na zasadzie
wyrażonej w § 20 statutu, za zgodą Rady Fundacji.
3. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

Rozdział VI
Postanowienia Końcowe
§ 26.
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 27.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 28.
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Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra i stanowiskiem
Fundatora.
§ 29.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 30.
1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji za uprzednią zgodą Rady
Fundacji, wyrażoną w uchwale Rady podjętej w trybie określonym § 22 statutu.
2. Głosowanie Zarządu Fundacji odbywa się na zasadzie wyrażonej w § 20 statutu.
§ 31.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4
ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
§ 32.
Jako bezwzględną większość głosów niniejszy statut rozumie sytuację, gdy podczas
głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i
wstrzymujących się.
§ 33.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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