STATUT
FUNDACJI „OPIEKUN CHOREGO”
ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Fundacja pod nazwą „Opiekun Chorego”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Paulinę
Sekitę, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym Repetytorium A nr 5683/2018
sporządzonym w Kancelarii Notarialnej A. Popiłko J. Dłużniewska s.c. pl. Piłsudskiego 7
w Żurominie 17 sierpnia 2018 roku.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest Lidzbark.
§4
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić
działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
§6
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę oraz posługuje się
zastrzeżonym znakiem graficznym. Fundacja może wymiennie używać nazwy skróconej "OCh
Fundacja".
§7
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację
lub dla samej Fundacji.

1

ROZDZIAŁ II: CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§8
Celem Fundacji jest działalność w zakresie udzielania wsparcia i opieki osobom chorym i
niepełnosprawnym oraz ich opiekunom.
§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1)

wspieranie finansowe i rzeczowe osób, placówek i instytucji, których zadaniem jest
prowadzenie działalności, o której mowa w § 8 - w zakresie celu Fundacji,
2)
pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
3)
prowadzenie działalności mającej na celu odciążenie opiekunów ludzi chorych i
niepełnosprawnych,
4)
organizowanie i finansowanie: opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi,
zabiegów rehabilitacyjnych i medycznych,
5)
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy w tym osób na stałe zajmujących się
bliskimi chorymi i niepełnosprawnymi,
6)
działalność charytatywną,
7)
działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka oraz praw człowieka,
8)
prowadzenie szkoleń w zakresie działań opiekuńczych oraz wsparcia
psychologicznego osób chorych i niepełnosprawnych i ich opiekunów,
9)
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
10)
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz
osób na stałe zajmujących się bliskimi chorymi i niepełnosprawnymi,
11)
promocję i organizację wolontariatu,
12)
podejmowanie różnych działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się i
ograniczanie zjawisk patologii społecznych,
13)
skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w
szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych,
14)
współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki
zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami,
oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
15)
upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji
radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży,
wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami
Fundacji,
16)
organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek
prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych
doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o
podobnym do Fundacji profilu działania,
17)
podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów
Fundacji.
§ 10
Działalność Fundacji, o której mowa w § 9 ma w całości charakter nieodpłatny.
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§ 11
Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób
fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.
§ 12
Do realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć wyodrębnione w jej strukturze jednostki
organizacyjne oraz zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z Fundacją, w tym także
Zarząd Fundacji.
§ 13
Fundacja prowadzi rachunkowość według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
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ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 14
Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 1000 (tysiąca) złotych oraz środki
finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 15
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.
Fundacja nie ma prawa:
1)
udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do
fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2)
przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji 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)
wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4)
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 16
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1)
darowizn, spadków i zapisów
2)
subwencji osób prawnych
3)
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, w szczególności uzyskiwanych pod nazwą
Fundacji Opiekun Chorego
4)
dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
5)
aukcji internetowych
§ 17
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną
przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 18
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd 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.
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ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI

§ 19
Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§ 20
Zarząd Fundacji odwoływany i powoływany jest przez Fundatora.
§ 21
Prezesem Fundacji jest z urzędu Fundator, chyba, że powoła on do pełnienia tej funkcji inną
osobę, która wyrazi na to zgodę.
§ 22
Zarząd Fundacji jest trzyosobowy, a w jego skład wchodzą: Prezes Zarządu Fundacji, Wiceprezes
Zarządu Fundacji i Członek Zarządu Fundacji.
§ 23
Powołanie do Zarządu Fundacji następuje na czas nieokreślony.
§ 24
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością, a Prezes oraz Wiceprezes Zarządu Fundacji reprezentują
Fundację na zewnątrz oraz przed Sądem.
W zakresie swojej działalności Zarząd Fundacji podejmuje uchwały.
Uchwały Zarządu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
§ 25
Kompetencje Zarządu Fundacji w zakresie kierowania działalnością Fundacji obejmują:
1)
opracowywanie planów działania Fundacji
2)
pozyskiwania dotacji
3)
przyjmowania subwencji, darowizn, spadków i zapisów
4)
ustalenie zasad i warunków połączenia się z inną fundacja
5)
określenie wynagrodzenie pracowników za wykonywanie czynności na rzecz Fundacji
6)
ustalenie podziału obowiązków Zarządu Fundacji,
7)
tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych
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ROZDZIAŁ V: ZMIANA STATUTU

§ 26
Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
§ 27
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd większością 2/3 (dwóch trzecich)
głosów, przy obecności pełnego składu Zarządu.
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ROZDZIAŁ VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28
Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
§ 29
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 30
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały
podjętej po zajęciu stanowiska przez Ministra właściwego w sprawach Fundacji.
§ 31
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 32
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały.
§ 33
W przypadku śmierci Fundatora jego uprawnienia przewidziane postanowieniami niniejszego
Statutu przejmuje osoba wskazana przez Fundatora w testamencie, a w przypadku braku
testamentu, osoba wyznaczona przez spadkobierców.
§ 34
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność
odpowiada celowi Fundacji, wskazanym w tym celu przez Zarząd Fundacji.
§ 35
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
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