STATUT
Fundacja Ludzie Jesieni
(tekst jednolity)
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Fundacja Ludzie Jesieni, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Urszulę Kielar
zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium 2422/2013 sporządzonym
w dniu 20.12.2013r. i aneksem Repertorium 175/2014 z dnia 24.01.2014r przez notariusza
Annę Chrząstowską Cygańczyk w kancelarii Notarialnej ul. Łokietka 2, 55-120 Oborniki
Śląskie i działa na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów Ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 r. (Dziennik Ustaw nr 46 z 1991 r., poz. 203, z późniejszymi zmianami), oraz
na podstawie postanowień niniejszego Statutu.
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
Siedzibą Fundacji są Siemianice.
§ 4.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
§ 5.
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§ 6.
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju a także
i za granicą.
2.Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniami nazwy
Fundacji w językach obcych.
3. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych, lub uczestniczyć
w działalności innych fundacji i stowarzyszeń.
§ 7.
Do sprawowania nadzoru nad Fundacją, ze względu na jej cele, właściwym jest Minister
Pracy i Polityki Społecznej.
§ 8.
1. Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.
2. Fundacja może posługiwać się znakiem graficznym, lub logotypem.
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§ 9.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej
celów statutowych.
Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 10.
1. Celem głównym Fundacji, jest działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz
osób niepełnosprawnych, w tym stworzenie domu z warunkami
opieki
zapewniającymi spokojne i godne życie osobom starszym ze schorzeniami wieku
podeszłego, oraz osobom z różnymi niepełnosprawnościami, a także wdrażania
profilaktyki zdrowotnej, szkoleń, edukacji, aktywizacji i integracji osób starszych i ich
rodzin a także dzieci i młodzieży
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego.

§ 11.
1. Na działalność nieodpłatną pożytku publicznego składają się :
a) organizowanie funduszy na budowę domu, lub organizowaniem funduszy
na rozbudowę, przeprowadzanie remontów i modernizacji istniejącego już domu, oraz
urządzeń, a także zagospodarowywanie nieruchomości gruntowych przeznaczonych na
zorganizowanie domu,
b) organizowanie i prowadzenie domu,
c) organizowanie funduszy na zakup wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania domu,
d) organizowanie funduszy na zakup sprzętu specjalistyczno – rehabilitacyjnego, dla osób
określonych w § 10,
e) organizowanie i prowadzenie gospodarstwa rolno-hodowlanego produkującego na rzecz
i potrzeby domu,
f) organizacja działań na rzecz pozyskiwania funduszy na bieżącą działalność domu,
g) organizacja wsparcia rzeczowego i wspomaganie organizacyjne dla rozwoju domu,
h) prowadzenie działań mających na celu wdrażania profilaktyki zdrowotnej, szkoleń,
edukacji, aktywizacji i integracji osób starszych i ich rodzin, a także dzieci i młodzieży ,
i) pomoc w kultywowaniu i obchodzeniu tradycji rodzinnych, przez osoby starsze i ich
rodziny,
j) organizowanie różnych form edukacji, wypoczynku i zwiedzania dla osób starszych,
niepełnosprawnych i ich rodzin,
k) zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym i ich rodzinom,
l) zapewnienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, oraz
innych zdarzeniach losowych.
ł) zapewnienie opieki duchownej,
m) zapewnienie opieki wolontariackiej,
n) organizowanie i finansowanie działalności promocyjno-informacyjnej w zakresie
służącym realizacji celów fundacji,
o) organizowanie współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi, oraz innymi
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osobami prawnymi, firmami i osobami fizycznymi, w kraju i za granicą zainteresowanymi
wsparciem realizacji celów Fundacji.
p) organizowanie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dla ogółu
społeczeństwa,
r) podejmowanie działań w zakresie szeroko pojętej pomocy, w tym profilaktyki i terapii
uzależnień,
s) propagowanie zdrowego stylu życia , działalności sportowej, rekreacyjnej, wypoczynkowej
a także krajoznawczej,
t) prowadzenie działalności charytatywnej.
2. Na działalność odpłatną pożytku publicznego składają się:
a) świadczenie całodobowych usług bytowych, medycznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych
osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku
podeszłego,
b) zapewnienie usług rehabilitacyjnych osobom starszym o różnorodnym stopniu
niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,
c) zapewnienie opieki psychologicznej, terapeutycznej i pedagogicznej dla osób starszych
i ich rodzin,
d) organizowanie turnusów edukacyjnych i rehabilitacyjnych osobom starszym
o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,
e) organizowanie spotkań, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, kursów,
szkoleń, warsztatów, odczytów, prezentacji, konkursów i plebiscytów, imprez kulturalnych
i edukacyjnych oraz innych form przekazywania wiedzy,
f) prowadzenie działalności publicystycznej, wydawniczej, multimedialnej na wszelkich
nośnikach, informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur, ulotek
i wydawnictw specjalnych, jak również udział w pracach innych fundacji i stowarzyszeń,
spółek i innych podmiotów, propagujące cele Fundacji, jak również stworzenie forum
dyskusji na istotne tematy społeczne i gospodarcze oraz publikowanie ekspertyz, opracowań
i stanowisk Fundacji, przygotowywanych samodzielnie lub we współpracy z ekspertami
zewnętrznymi,
g) sprzedaż internetową wytworzonych w organizacji rękodzieł,
h) wytwórczość rękodzielniczą i jej sprzedaż w różnych formach,
i) wprowadzenie do sprzedaży nowatorskiego projektu Wspomaganie Ratunkowe Pacjenta –
WRP,

j) wykorzystywanie pomieszczeń Fundacji na wynajem,
k) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.
l) dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
oraz osób fizycznych,
m) prowadzenie i udostępnianie internetowych serwerów, domen, list dyskusyjnych,
tworzenie stron WWW,
n) współpracę z instytucjami państwowymi, publicznymi i samorządowymi oraz innymi
stowarzyszeniami i fundacjami, spółkami w zakresie objętym celami Fundacji.

§ 12.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, firm lub
instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
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Rozdział III.
OGRANICZENIA DYSPONOWANIA MAJĄTKIEM FUNDACJ
§ 13.
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek, lub zabezpieczenia 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”.
2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich 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.
3. Fundacja nie może wykorzystać 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 z celu statutowego.
4. Fundacja nie może dokonać zakupu towaru 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.

Rozdział IV
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 14.
Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski wymieniony w akcie notarialnym
ustanawiającym Fundację, oraz mienie ruchome i nieruchome, dochody i środki uzyskane
w toku jej działalności.
§ 15.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16.
1. Przychody Fundacji pochodzą z :
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) dotacji, subwencji oraz grantów, lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych
i niemajątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne
i fizyczne,
c) praw majątkowych, oraz pożytków i dochodów z tych praw,
d) zbiórek i imprez publicznych,
e) nawiązek,
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f) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych, oraz
papierów wartościowych,
g) opłat za pobyt w domu osób starszych,
h) majątku ruchomego i nieruchomego,
i) dochodów z działalności gospodarczej,
j) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.
2. Przychody z darowizn, spadków i zapisów, oraz z subwencji i dotacji mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 17.
W przypadku powołania do dziedziczenia Fundacji, Zarząd, za zgodą Fundatora, składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pod warunkiem, że w chwili
składania oświadczenia, stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 18.
Majątek i przychody Fundacji przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów Statutowych,
oraz na pokrycie niezbędnych, bieżących kosztów działalności Fundacji.

§ 19.
1.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą do realizacji celów o których
mowa w § 11. pkt. 2.
2.Decyzje o podjęciu działalności gospodarczej przez Fundację podejmuje Zarząd.
3.Działalność w zakresie realizacji celów określonych w § 11. pkt. 2 podlega wyodrębnieniu
oddzielnej dokumentacji zapewniającej należyte prowadzenie pod względem organizacyjnym
i rachunkowy.
4.Całość dochodu z działalności gospodarczej przeznaczona będzie
Statutowych.

na realizacje celów

5.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą we własnym zakresie,
za pośrednictwem wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.

lub

6. Fundacja ma prawo tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego , oraz przystępować
do takich spółek.

§ 20.
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej, oraz w walutach obcych
we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

§ 21.
1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz fundacji darowizny w wysokości równej
co najmniej 10.000,00 zł. (dziesięciu tysięcy złotych), mogą uzyskać tytuł Honorowego
Mecenasa Fundacji, jeżeli wyrażą na to zgodę.
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2. Fundacja prowadzi Księgę Honorowych Mecenasów, którzy w szczególny sposób
przyczynili się do rozwoju działalności Fundacji.
3. Tytuł Honorowego Mecenasa ma charakter osobisty.

§ 22.
1.Fundator może przyznać członkostwo honorowe w Zarządzie Fundacji osobom, które
przyczyniły się i przyczyniają się do funkcjonowania i rozwoju Fundacji.
2. Członek honorowy uczestniczy w działalności Fundacji z głosem doradczym.
3. Członek honorowy nie pobiera wynagrodzenia za swoją funkcję w Fundacji.

Rozdział V
WŁADZE FUNDACJI
§ 23.
Do kompetencji Fundatora należy:
1. Ustalenie i zmiany Statutu.
2. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu.
3. Możliwość powołania Komisji Kontroli i Doradztwa , zwanej w dalszej części Statutu
Komisją.
4. Decyzja o likwidacji Fundacji leży w kompetencji Fundatora, lub na wiosek Zarządu .

§ 24.
1. Zarząd składa się z czterech członków: Prezesa, Wiceprezesa i dwóch Członków Zarządu.
2. Fundator powołuje Członków Zarządu na czas nieokreślony.
3. Fundator zastrzega sobie prawo wejścia w skład Zarządu.
4. Fundator może odwoływać członków Zarządu i powołać nowych, jeżeli zaistnieją
uzasadnione powody.
5. Z tytułu pełnienia swoich obowiązków członkowie Zarządu mogą otrzymywać
wynagrodzenie.
6. Członkostwo w Zarządzie ustać może także na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
b) śmierci Członka Zarządu.
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§ 25.
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) opracowywanie rocznych budżetów, oraz niezbędnych sprawozdań,
c) opracowywanie wieloletnich planów działania fundacji określających długofalowe kierunki
jej działania,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) zaciąganie zobowiązań wobec Fundacji,
f) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,
g) opracowywanie planów zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji,
h) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie.
§ 26.
Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności Statutowej Fundacji.

§ 27.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania zobowiązań finansowych i majątkowych
i w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu działający
łącznie, lub z jednym z Członków Zarządu.

Rozdział VI
KOMISJA
§ 28.
W przypadku gdy Fundator powoła Komisję Kontroli i Doradztwa, wówczas:
1. Komisja jest organem nadzorczo - kontrolnym, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym
Zarządowi,
2. Fundator powołuje Komisję w składzie od 2 do 3 członków na trzy lata,
3. Komisja podlega Fundatorowi,
4. Członek Komisji:
a) nie może być członkiem Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo,
c) Członek Komisji automatycznie jest odwołany z jej składu w przypadku zapadnięcia
wobec niego prawomocnego skazującego wyroku sądowego,
5. Członek Komisji może otrzymywać, z tytułu pełnionej funkcji, zwrot uzasadnionych
kosztów, lub wynagrodzenie ustalone przez Fundatora,
6. Fundator, może odwołać członka Komisji w przypadku:
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a) złożenia rezygnacji,
b) nienależytego wykonywania swoich obowiązków wobec interesów Fundacji,
c) śmierci.
7. Komisja podejmuje decyzje w formie zarządzeń.
8. Uchwały Komisji zapadają jednogłośnie.
§ 29.
Do kompetencji Komisji należy:
1. Nadzór nad działalnością Zarządu, a w szczególności:
a) sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji,
b) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Fundacji,
c) badanie prawidłowości, rzetelności, oraz zgodności z prawem rachunkowości Fundacji.
2. Przeprowadzanie innych działań kontrolno – sprawdzających wnioskowanych przez
Fundatora, Zarząd lub podejmowanych z własnej inicjatywy.

Rozdział VII
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
§ 30.
1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Statutowych może połączyć się
z inną Fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Fundator wraz z Zarządem .
Rozdział VIII
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 31.
1.Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku, oraz
braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla
których została ustanowiona, albo w przypadku osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona.
2.Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator , lub na wniosek Zarządu

§ 32.
1. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji, przekazany zostanie innej fundacji o celach
takich samych, lub zbliżonych jak cele Fundacji.
2. Wyboru innej fundacji o celach takich samych lub zbliżonych jak cele Fundacji, dokona
i wskaże Fundator lub Zarząd.
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Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33.
1. W razie śmierci Fundatora, lub jego niezdolności do podejmowania czynności prawnych,
wynikających z niniejszego Statutu, Zarząd powoła Radę Fundacji, która przejmie obowiązki
i kompetencje Fundatora.
2. Rada Fundacji składa się z 2 lub 3 osób wybieranych na trzyletnią kadencję. Członków
i Przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje Zarząd.
3. Rada zbiera się przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
4. Członkowstwo w Radzie jest bezpłatne. Rada Fundacji jednak może przyznać refundację
kosztów poniesionych przez Członków Rady przy wykonywaniu czynności na rzecz Fundacji.
5. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji:
a) z własnej inicjatywy
b) na wniosek Członka/Członków Rady Fundacji lub Zarządu.
6. Rada może wyrazić opinię we wszystkich sprawach działalności Fundacji, z własnej
inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
7. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie Uchwał.
8. Uchwały Rady Fundacji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie
równego podziału głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji lub osoby
wyznaczonej przez niego do prowadzenia zebrania.
9. Członek Rady Fundacji powinien być powiadomiony o jej posiedzeniu nie później niż 7 dni
przed planowanym posiedzeniem ogólnodostępnymi środkami komunikacji, także
elektronicznej, za potwierdzeniem odbioru.
10. Członkowstwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a) dobrowolnej pisemnej rezygnacji do pozostałych Członów Rady,
b) Objęcia funkcji członka Zarządu Fundacji,
c) Śmierci,
d) Utraty nieposzlakowanej opinii.
§ 34.

1. Fundator przyjął Statut dnia :
23.12.2016r

Podpisano: Urszula Kielar i Jerzy Piotrowicz
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