
STATUT FUNDACJI

Pod nazwą „Dolnośląska Fundacja Przyjaciele”
wspierająca dzieci i osoby niepełnosprawne

oraz wykluczone społecznie.

STATUT
„Dolnośląskiej Fundacji Przyjaciele”

MISJA FUNDACJI
Wspieranie dzieci i osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie.

§ 1

1. „Dolnośląska Fundacja Przyjaciele” wspierająca dzieci i osoby niepełnosprawne oraz 
wykluczone społecznie, zwana dalej Fundacją działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 
1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Dariusza Gila i Piotra Przybysia zwanych dalej 
fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym  dnia 23 marca 2012 roku przez notariusza – 
mgr. Anna Sobków – Kielar, Plac Srebrny 1/4 we Wrocławiu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
2. Czas trwania jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także 
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia i opieki społecznej.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
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§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniając 
się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest szeroko rozumiane wspieranie i pomagania dzieciom i osobom 
niepełnosprawnym oraz wykluczonych społecznie.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Przystosowanie pomieszczeń lokalowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Fundowanie sprzętu rehabilitacyjnego i niezbędnego do życia codziennego osób 

niepełnosprawnych.
3. Wytwarzanie sprzętu rehabilitacyjnego.
4. Rewitalizacja i odnowa używanego sprzętu rehabilitacyjnego.
5. Pozyskiwanie i dostosowywanie sprzętu, osprzętu do indywidualnych potrzeb osób objętych 

opieką Fundacji.
6. Pozyskiwanie środków na zakup sprzętu i osprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego w życiu 

codziennym osoby niepełnosprawnej.
7. Finansowanie lub dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji poza granicami kraju dzieci i 

osób niepełnosprawnych wówczas, kiedy takie leczenie jest nie możliwe na ternie 
Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Nawiązywanie współpracy z podmiotami gospodarczymi w celu uzyskiwania wsparcia 
rzeczowego i finansowego na cele statutowe Fundacji.

9. Wspieranie, współtworzenie i tworzenie miejsc pracy chronionej.
10. Tworzenie projektów i programów wspierających aktywację i rozwój zawodowy osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.
11. Pomoc w pozyskiwaniu i fundowanie środków użytku codziennego:

a) do utrzymania higieny osobistej;
b) do utrzymania higieny i porządku pomieszczeń;
c) środków opatrunkowych i medycznych niezbędnych do funkcjonowania osób objętych 

opieką Fundacji;
d) artykuły spożywcze;
e) pozyskiwanie i fundowanie odzieży dla osób objętych opieką Fundacji;
f) zakup leków i sprzętu jednorazowego;

11. Pomoc w pozyskiwaniu i dofinansowywanie ze środków Fundacji przystosowywania pojazdów 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

12. Dofinansowywanie i zapewnienie przewozu, w ramach potrzeb, osób objętych opieką Fundacji.
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13. Organizowanie zbiórek, kwest, aukcji, koncertów i imprez kulturalno-oświatowych na terenie 
kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej – na rzecz działalności statutowej Fundacji.

14. Rozpowszechnianie, propagowanie, informowanie za pomocą mediów o działalności i 
potrzebach Fundacji.

15. Współpraca z ośrodkami i instytucjami państwowymi oraz Organizacjami Pożytku Publicznego.
16. Wspieranie i prowadzenie mediacji w celu poprawy funkcjonowania rodzin i w środowisku 

społecznym.
17. Współtworzenie, zakładanie i prowadzenie centrów rehabilitacji.
18. Współpraca z uczelniami i podmiotami kształcącymi w kierunku rehabilitacji, fizykoterapii i 

opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
19. Organizowanie, dofinansowanie wyjazdów wypoczynkowych i rehabilitacyjnych osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów.
20. Współtworzenie programów readaptacyjnych dla osób skonfliktowanych z prawem.
21. Wspomaganie w aktywacji zawodowej oraz w poruszaniu się po rynkach pracy osobom 

wykluczonym społecznie i skonfliktowanych z prawem.
22. Doraźna pomoc osobom opuszczającym jednostki penitencjarne.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500,oo zł (słownie: dwa tysiące 
pięćset zł 00/100) z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą 
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji, subwencji osób prawnych;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku Fundacji;
e) odsetek bankowych;
f) aukcji;
g) emisji obligacji;
h) dochodów z działalności gospodarczej;
i) innych wpływów i przychodów.

§ 9

1. Fundacja może tworzyć w ramach swojego majątku wyodrębnione fundusze na cele określone 
w § 7 niniejszego statutu („Fundusze Celowe”).

2. Decyzje w sprawie utworzenia Funduszy Celowych, określenia wysokości kwot 
przekazywanych na te fundusze, a także określania sposobu dysponowania środkami 
zgromadzonymi na tych funduszach podejmuje Rada Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji.
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Rozdział IV. Działalność gospodarcza Fundacji

§ 10

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w 
odrębnych przepisach.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów 
statutowych.

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w 

zakresie oprogramowania – 58.1;
b) działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów – 83.30.Z;
c) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z;
d) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z;
e) opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 86.10.Z; 86.2; 86.21.Z; 86.22.Z; 86.90.A;
f) naprawa, konserwacja maszyn i urządzeń – 33.1; 33.11; 33.14;
g) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 56.10.B; 56.21.Z; 

56.29.Z;
h) budownictwo – 41.2; 41.20.Z; 43.11.Z; 43.12.Z; 43.21.Z; 43.22.Z; 43.29.Z; 43.31.Z; 43.3; 

43.32.Z; 43.33.Z; 43.34.Z; 43.39.Z; 43.91.Z; 43.99.Z.

Rozdział V. Władze Fundacji

§ 11

Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji

§ 12

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Członków Rady powołują Fundatorzy. Fundatorzy mogą udzielić w ich imieniu 

pełnomocnictwa w tym zakresie innym osobom.
3. Rada Fundacji składa się z 2 do 4 członków i jest wybierana na 5-letnią kadencję. Rada wybiera 

ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienie, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c) śmierci członka;
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d) po upływie pięcioletniej kadencji.
5. Funkcje członka Rady Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję.
6. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo. Rada Fundacji może jednak 

przyznać z tytułu członkostwa zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 13

Do zadań Rady należy w szczególności:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego 

Fundacji;
c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi 

absolutorium;
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu;
e) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
f) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji;
g) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

innych organów;
h) pełnienie funkcji opiniodawczo – doradczych, a w szczególności zajmuje stanowiska w 

innych sprawach przedkładanych przez pozostałe organy Fundacji lub podejmowane z 
własnej inicjatywy;

i) każdy z członków Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji;
j) podjęcie decyzji o zbyciu lub nabyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
k) przyjmowania zasad udzielania dotacji i form finansowania ze środków Fundacji.

§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, 

zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na 

pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia 
sprawy o szczególnym charakterze.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty 
zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
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Zarząd

§ 15

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji 
na 2-lenią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż 1 kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji;
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c) śmierci członka Zarządu.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę 
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich 
członków Rady.

6. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swoje obowiązki honorowo lub za wynagrodzeniem 
ustalonym przez Radę Fundacji.

7. Zarząd Fundacji ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i rzetelne prowadzenie spraw 
Fundacji, w szczególności w zakresie rachunkowości i funduszy celowych.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) realizacja celów statutowych;
c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich zatrudnienia;
g) składanie wniosku do Rady o zmianę statutu;
h) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z 
działalności Fundacji.

§ 17

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a 

w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed 
planowanym spotkaniem.

2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze 

postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje 
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głos Prezesa Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu prowadzone są przez Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności przez 

członka Zarządu wskazanego przez Prezesa.

Sposób reprezentacji

§ 19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy 
członek Zarządu.
1. W sprawach majątkowych powyżej 5000,oo zł wymagany jest podpis dwóch członków 

Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego wymagany jest jeden podpis.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów przy 
obecności wszystkich członków Rady. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w 
akcie założycielskim.

§ 21

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
1. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji.
2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną 

większością głosów, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

§ 22

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
1. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. zdrowia i opieki 

społecznej.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy 

obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia ............................ r.

Podpisano:
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