STATUT JEDNOLITY
Fundacji „Czyń Dobro im. Jana Pawła II”
sporządzony w dniu 02.06.2005 r.
obejmujący zmiany w prowadzone w dniach:
13.09.2005 r., 10.10.2005 r., 25.08.2006 r., 23.05.2015 r., 1.10.2015 r.,
27.10.2015 r. i 29.04.2016 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

1) Fundacja „Czyń Dobro im. Jana Pawła II” zwana dalej Fundacją, działa
na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U.21 poz.97 z późn.
zmianami) oraz na podstawie niniejszego Statutu; została ustanowiona
aktem notarialnym z dnia 9.05.2005r.
2) Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
§2
Siedzibą władz Fundacji jest miasto Łowicz ul. Papieska 6; adres do
korespondencji: Łowicz, ul. Papieska 6.
§3

Fundacja posiada osobowość prawną.
§4

Właściwym ministrem w rozumieniu art.12 ust.2 w związku z art.22
ustawy, ze względu na cel Fundacji jest Minister Pracy i Polityki
Społecznej.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§5

Celem Fundacji jest:
1. inicjowanie, wspomaganie, organizowanie, finansowanie działań
w zakresie dobroczynności, rehabilitacji zawodowej i społecznej
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w tym prowadzenie domu
opiekuńczo – leczniczego, którego pensjonariuszami mogą być
między innymi rolnicy, płacący składki KRUS, a także osoby
związane ze sportem, jak na przykład zawodnicy, sędziowie,
trenerzy, instruktorzy czy działacze sportowi;
2. programowanie, dotowanie i organizowanie, w tym dla wsi,
imprez kulturalnych,
3.
promocja rozwoju kulturowego i cywilizacyjnego, ochrony
środowiska, rozwoju oświaty, nauki i techniki;
4.
promocja turystki, kultury fizycznej i sportu, w szczególności
wśród dzieci i młodzieży.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) budowę domu spokojnej starości,
b) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z
ubogich rodzin,
c) dokształcanie dzieci mniej zdolnych,
d) organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
e) organizowanie zbiórek publicznych,
f) wspieranie i upowszechnianie turystyki, kultury fizycznej i sportu,
w szczególności wśród dzieci i młodzieży, na przykład poprzez
organizowanie lub współorganizowanie przedsięwzięć sportowych.
§5a
Dopuszczalna jest zmiana celu działania Fundacji. Zmiana taka następuje
na mocy uchwały Rady Fundacji w drodze zmiany Statutu.

§5b
1. W zakres prowadzonej przez Fundację działalności odpłatnej pożytku
publicznego może wchodzić działalność w sferze:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- wspierania rodziny,
- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działalności charytatywnej,
- ochrony i promocji zdrowia,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- wypoczynku dzieci i młodzieży,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2. W zakres prowadzonej przez Fundację działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego wchodzi działalność Fundacji w sferze:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- wspierania rodziny,
- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działalności charytatywnej,
- ochrony i promocji zdrowia,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- wypoczynku dzieci i młodzieży,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- pozostała działalność związana ze sportem.

§5c
W zakres prowadzonej przez Fundację działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego wchodzi:
a) budowa domu spokojnej starości,
b) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z ubogich
rodzin,
c) dokształcanie dzieci mniej zdolnych,
d) organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
e) organizowanie zbiórek publicznych,
f) pozostała działalność związana ze sportem.
Rozdział III
Majątek fundacji
§6
Środki finansowe niezbędne do realizacji celów fundacji pochodzą z:
1. funduszu założycielskiego, w wysokości 301.920 zł., przy
czym wartość środków majątkowych przeznaczonych na
działalność gospodarczą wynosi 1.920 zł (jeden tysiąc
dziewięćset dwadzieścia złotych)
2. darowizn, spadków, zapisów, subwencji. Dotacji
3. zbiórek i imprez publicznych
4. własnej działalności gospodarczej
5. odsetek bankowych
6. nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych fundacji
7. udziału w spółkach prawa handlowego i spółdzielniach
8. innych źródeł

§7

Władzami fundacji są:
1. Rada Fundacji, powoływana i odwoływana przez Fundatorów
bezwzględną większością głosów tych Fundatorów, którzy biorą udział
w głosowaniu,
2. Zarząd Fundacji, powoływany i odwoływany przez Fundatorów
bezwzględną większością głosów tych Fundatorów, którzy biorą udział
w głosowaniu,
3. Nie jest wymagany udział wszystkich Fundatorów w podjęciu uchwał,
o których mowa w punktach 1 i 2.
§8

W ramach działalności Fundacji, w szczególności w kwestii zarządzania
majątkiem Fundacji, zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji
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
(osoby zwane dalej „osobami bliskimi”),
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz 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 Fundacji na rzecz 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,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.

§9

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych oraz
kontrolno – nadzorczych. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. określenie podstawowych wytycznych działania fundacji i
charakteru prowadzonej działalności gospodarczej,
2. opiniowanie regulaminu działania Zarządu,
3. ocena i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z
działalności,
4. do składania oświadczeń woli Rady upoważniony jest
Przewodniczący Rady lub ustanowiony przez Przewodniczącego
pełnomocnik.
§10

Rada liczy 5 osób i jej kadencja trwa 3 lata.
Posiedzenia Rady w miarę potrzeb zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji
Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej
3. otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż
określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o
wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
§11

Zarząd Fundacji składa się z co najmniej trzech członków, tj. prezesa,
zastępcy prezesa i skarbnika.
Członkowie Zarządu są powoływani przez Fundatorów, z tym, że w skład
każdego Zarządu wchodzić będzie Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej
Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu, przy ul. Jana Pawła II 32.
§12

Zarząd Fundacji kieruje bieżącymi sprawami Fundacji i wykonuje uchwały
Rady fundacji. Sprawozdania z działalności za rok ubiegły przedstawia
Radzie do 30 marca każdego roku.
Kadencję Zarządu określa uchwała fundatorów, powołująca Zarząd.

§13

Fundacja na zewnątrz reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu.
W sprawach finansowo – majątkowych wymagane są dwa podpisy:
prezesa lub członka Zarządu i skarbnika
Nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku nieruchomego wymaga
uchwały Rady.
Rozdział IV
Działalność gospodarcza Fundacji
§14

Własną działalnością gospodarczą Fundacji może kierować Dyrektor
powołany przez Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
Zarząd Fundacji może zawrzeć z Dyrektorem umowę o pracę.
§15

Przedmiotem działalności gospodarczej jest:
1. pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 85.31.B)
2. handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów
samochodowych, motocykli (PKD 52)
3. działalność wydawnicza (PKD 22.1.)
4. działalność poligraficzna (PKD 22.2)
5. reklama (PKD 74.40. Z).
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§16

Zmiany postanowień statutu dokonuje Rada Fundacji.
§17

Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§18

W razie likwidacji Fundacji decyzję o przeznaczeniu majątku podejmuje
Fundator Założyciel w osobie Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej
Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu.
Tekst jednolity Statutu Fundacji sporządzono w dniu 29 kwietnia 2016
roku

………………………..
Wojciech Urbanek

………………………….
Jan Podsędek

