Statut Fundacji Dla Osób z Urazem
Rdzenia Kręgowego
I. Postanowienia ogólne:
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego, zwana dalej
Fundacją, ustanowiona przez Jolantę Marię Rojewską zwaną dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. dnia 22 maja 2003
roku, repertorium A nr 5320/2003 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia
1984r o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).
4. Fundacja prowadzi odpłatną działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz ogółu
społeczności, a w szczególności osób i instytucji o których mowa w pkt. II, 2.
5. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
6. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja dla właściwego
realizowania celów społecznych i gospodarczych może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Siedzibą Fundacji jest miasto Gorzów Wlkp.
8. Fundacja może używać zamiennie skróconej nazwy „Fundacja Kręgosłup”
II. Przedmiot i formy działania Fundacji
1. Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom cierpiącym na schorzenia
kręgosłupa.
2. Sfera zadań publicznych, o której mowa w pkt. II, 1 , obejmuje ogólne zadania w zakresie:
2.1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2.2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
2.3. ochrony i promocji zdrowia;
2.4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
2.5 promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
2.6. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
2.7. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
2.8. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
2.9. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
2.10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
2.11. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
2.12. wypoczynku dzieci i młodzieży;
2.13. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2.14. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
2.15. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;
2.16. ratownictwa i ochrony ludności;
2.17. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
2.18. promocji i organizacji wolontariatu;

2.19. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
2.20. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
3. Fundacja realizuje swoje cele (powyższe zadania) poprzez:
3.1. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej,
naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków
do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania bezpłatnych szkoleń,
sympozjów na temat oświaty i kultury poświęconych tematyce osób z uszkodzeniem rdzenia
kręgowego,
3.2. dążenie do likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej np.
budynki administracji państwowej i samorządowej, szkoły, uczelnie, szpitale, teatry, kina,
muzea, lokali gastronomicznych w szczególności poprzez dofinansowania,
3.3. dążenie do wyposażenia w sprzęt inwalidzki typu wózki inwalidzkie, windy przydomowe
oraz inny sprzęt rehabilitacyjny umożliwiający niepełnosprawnym korzystanie z wszelkich
dóbr życia codziennego poprzez pomoc finansową,
3.3.1 dążenie do wyposażenia w różnego rodzaju urządzenia i sprzęt mechaniczny oraz inny
do codziennego użytku potrzebny do uzyskania samodzielności społecznej oraz poprawy
życia osobistego
3.4. upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, o sposobie radzenia sobie z
nią, a także prowadzenia profilaktyki w tym zakresie,
3.5. współpraca z organami administracji państwowej, samorządami, a także organizacjami
społecznymi w zakresie budowania podstaw prawidłowego procesu integracji osób
niepełnosprawnych ze społeczeństwem w formie dofinansowania tzw. szkół i ośrodków
integracyjnych,
3.6. popularyzację osiągnięć innych państw zaawansowanych w rozwiązywaniu problemów
osób niepełnosprawnych w formie dofinansowania druku i kolportażu bezpłatnych broszur i
plakatów zajmujących się tą problematyką,
3.7 dofinansowanie wyjazdów osób niepełnosprawnych na kolonie i obozy, turnusy
rehabilitacyjne oraz na leczenie w kraju i zagranicą,
3.8. pomoc finansowa i rzeczowa dla osób niepełnosprawnych, chorych lub ubogich,
3.9. zbieranie środków finansowych i przekazywanie ich na dożywianie,
3.10. finansowanie leków i środków higienicznych dla osób chorych,
3.11. dofinansowanie imprez charytatywnych, koncertów i wystaw.
3.12.doradztwo/poradnictwo zwiększające potencjał zawodowy i możliwości uzyskania pracy
przez osoby niepełnosprawne; warsztaty psychologiczne ukierunkowane na zwiększenie
aktywności zawodowej bezrobotnych osób niepełnosprawnych, podnoszące zdolność do
zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
3.13.szkolenia dla osób niepełnosprawnych oraz otoczenia współpracującego z osobami
niepełnosprawnymi
3.14.rozwój i promocja usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, dla organizacji
pozarządowych i innych usługodawców dla działań zmierzających do integracji osób
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz innych usług zwiększających aktywność
zawodową tych osób,
3.15. działania służące tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i większych
możliwości ich zatrudnienia,
3.16. rozwijanie form i programów szkolenia osób niepełnosprawnych „on-line”,
3.17. zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, w szczególności w
środowisku pracy poprzez kampanie informacyjno-promocyjne,
3.18. badania i ekspertyzy w obszarze rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób
niepełnosprawnych, w tym badania służące zindywidualizowaniu świadczonych usług,
3.19. rozwój usług wspierających dostęp osób niepełnosprawnych do szkoleń,
3.20. działania służące rozwijaniu i promocji form współpracy pomiędzy pracodawcami, ich
organizacjami, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi
służącej zwiększaniu możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

3.21. prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej, wydawniczej, konsultacyjnodoradczej i informacyjnej oraz szkoleniowej
3.22. działalność w zakresie przygotowania do zawodu oraz ustawicznego doskonalenia
kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu
3.23 prowadzenie działalności w zakresie przygotowania do zawodu oraz innych form
działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej w celu ustawicznego doskonalenia
kwalifikacji z dziedziny opieki i udzielania pomocy chorym i niepełnosprawnym
3.23.1. organizowanie i współorganizowanie zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów,
odczytów, wykładów, konsultacji, konkursów, spotkań, seminariów, warsztatów, szkoleń
,kursów i wystaw
3.24. prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w zakresie
problematyki społeczno-zawodowej,
4. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą
samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami statutu. Fundacja
może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
6.1. wytwórczości, produkcji oraz handlu artykułami spożywczymi, rolnymi i
przemysłowymi, materiałami budowlanymi, materiałami instalacyjnymi pochodzenia
krajowego i zagranicznego,
6.2. handel i pośrednictwo internetowe w zakresie handlu, usług oraz kojarzenia producentów
i hurtowników,
6.3. handlu artykułami sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego,
6.4. skup i sprzedaż urządzeń dla niepełnosprawnych,
6.5. handlu sprzętem komputerowym,
6.6. usługi budowlane, remontowe, instalacyjne, transportowe,
6.7. prowadzenie kawiarenki internetowej i tlenowej,
6.8. pozostała działalność związana z informatyką,
6.9. import-export,
6.10. sprzedaż komputerów,
6.11. urządzaniu loterii fantowych i konkursów,
6.12. sprzedaż przez Internet w/w branż.
7. Dochody osiągane z działalności, o której mowa w pkt. 6 przeznaczone będą na realizację
celów statutowych Fundacji i rozwój działalności gospodarczej, oraz na realizację celów
społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych, będącymi jednocześnie celami
statutowymi Fundacji.
8. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.
III. Organy Fundacji
1. Organami Fundacji są:
- Zarząd Fundacji,
- Komisja Rewizyjna Fundacji,
Zarząd jest wieloosobowy. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek
zarządu samodzielnie.
2. Komisja Rewizyjna działa w składzie 3 osobowym.

3.Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Komisji lub
Fundatora.
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej, oraz innego przekroczenia uprawnień w sprawach
Fundacji
c. śmierci członka.
4. Do zadań Komisji Rewizyjnej 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. zgłaszanie wniosków do Fundatora w przedmiocie zmiany statutu Fundacji,
e. opiniowanie planów połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji,
f. zatwierdzanie sprawozdania finansowego poprzez głosowanie i podjęcie uchwały.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej
5.1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
5.2 nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5.3 mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie
w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
6. Komisja Rewizyjna Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
7. Zadania Komisji Rewizyjnej:
7.1. nadzór nad prawidłowością uchwał Zarządu,
7.2. nadzór i kontrola prawidłowości tworzenia i likwidacji wyodrębnionych zakładów,
7.3. nadzór w przedmiocie przyznawanych dotacji.
8. Posiedzenia Zarządu:
8.1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku,
8.2. Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek Fundatora lub Zarządu Fundacji,
8.3. Posiedzenie prowadzi Prezes lub z jego upoważnienia Wiceprezes,
8.4. Na posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą być obecni przedstawiciele Fundatora,
8.5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
9. Do zadań Zarządu należy między innymi:
9.1. podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w niniejszym statucie,
9.2. decydowanie o utworzeniu i likwidacji wyodrębnionych zakładów,
9.3. określanie zasad wspierania projektów, w tym przede wszystkim warunków
przyznawania dotacji oraz wymogów jakimi powinny odpowiadać sprawozdania sporządzane
przez podmioty korzystające z dotacji,
9.4. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
9.5. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając
zakres ich umocowania,
9.6. Zarząd powołuje i odwołuje dyrektorów wyodrębnionych zakładów.
9.7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

9.8. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Prezesa Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej, oraz innego przekroczenia uprawnień w spawach
Fundacji
c. śmierci członka.
9.9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Zarządu, przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
9.10 Uprawnienia dotyczące spraw pracowniczych wykonuje w imieniu Fundacji Dyrektor
Generalny o ile został ustanowiony, bądź osoba upoważniona przez Zarząd.
10. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
11. Fundator może powierzyć jednemu z członków Zarządu pełnienie funkcji Dyrektora
Generalnego.
12. Do kompetencji Fundatora należy:
12.1. ustalenie i zmiana Statutu,
12.2. powoływanie i odwoływanie w każdym czasie członków Zarządu oraz ustalanie
organizacji pracy Zarządu,
12.3. decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
12.4. decyzja o likwidacji Fundacji.
12.5. powoływanie i odwoływanie w każdym czasie członków Komisji Rewizyjnej oraz
ustalanie organizacji pracy Komisji Rewizyjnej.
13. Do obowiązków Fundatora należy
13.1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
13.2. opiniowanie programów działania Fundacji,
13.3. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
13.4. opiniowanie planów finansowych i bilansów oraz sprawozdań z działalności Fundacji,
13.5. powołanie członków Komisji Rewizyjnej.
14. W przypadku kiedy Fundator nie będzie mógł sprawować swojej funkcji w wyniku
zdarzeń losowych powierza się wszystkie prawa i obowiązki spoczywające na Fundatorze
na osoby według kolejności:
14.1. Piotr Rojewski,
14.2. Katarzyna Maria Weber-Weller.
IV. Majątek Fundacji
1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, 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
trakcie jej działania.
2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza przedmioty nietrwałe o wartości 2.800zł
(słownie:dwatysiąceosiemsetzłotych), w skład, których wchodzi komputer z drukarką, ksero i
telefax.
3. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
3.1. darowizny, spadki, zapisy, subwencje, dotacje i inne nieodpłatne przysporzenia,
3.2.dofinansowania i dotacje ze środków publicznych (w tym projektów unijnych, PFRON,
instytucji samorządowych, samorządów, instytucji państwowych itp.), instytucji
niepublicznych/prywatnych,

m. In. celem zakupu środków trwałych i nietrwałych
3.3 odsetki bankowe i przychody z majątku,
3.4. wpływy z działalności gospodarczej,
3.5. dochody ze zbiórek i imprez kulturalnych oraz publicznych,
3.6 dochody z praw majątkowych,
3.7. Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta w bankach za granicą,
korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych, jak również zlecać obsługę interesów
firmom i osobom zagranicznym.
4. Fundacja nie ma prawa:
4.1. 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”,
4.2. 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,
4.3. 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 ze statutowego celu Fundacji,
4.4. 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. Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymaga
podpisu dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i pełnomocnika działającego
w granicach pełnomocnictwa.
6. O ile uchwała Zarządu Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest
rok kalendarzowy.
7. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność, o której mowa
w pkt I. ppkt 4.
V. Działalność gospodarcza Fundacji:
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z
obowiązującymi przepisami w zakresie odrębnym od działalności statutowej.
2. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza w miarę potrzeby środki na
prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli takowa będzie prowadzona, z nie więcej niż
połowy Funduszu Założycielskiego, połowy darowizn, z odsetek bankowych od Funduszu
Założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.
3. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie
wyodrębnionej przez zakłady i inne jednostki, zwane dalej zakładami.
4. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów
określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
5. Zakładem kieruje jednoosobowo kierownik zakładu, który ponosi odpowiedzialność przed
Zarządem Fundacji za wyniki pracy zakładu. Jest on, z zastrzeżeniem treści niniejszego
statutu kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

6. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia i wielkość środków przypadających na wynagrodzenia
pracowników poszczególnych zakładów.
VI. Postanowienia końcowe:
1. W celu efektywnego realizowania swoich celów Fundacja ma prawo połączyć się z inną
fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
4. O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd w drodze uchwały podjętej większością 4/5 głosów
członków Zarządu. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność
odpowiada celom Fundacji.
6. Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy właściwy
dla siedziby Fundacji.

Prezes Fundacji Dla Osób z Urazem
Rdzenia Kręgowego
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