STATUT FUNDACJI
Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1.
Fundacja pod nazwą "Pomoc Leśnikom" z siedzibą w Krośnie ul. Bieszczadzka 2, zwana dalej
Fundacją, ustanowiona przez:
p. Mariana Kubaszka
p. Grażynę Zagrobelną
p. Stanisława Kowalewskiego
p. Janusza Karnata
p. Józefa Prade
p. Szczepana Okrucha
p. Grzegorza Łukacijewskiego
p. Ryszarda Paszkiewicza
p. Bogusław Famielec
p. Przemysława Włodka
p. Janusza Skalskiego
p. Andrzeja Dąbrowskiego
Zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Krośnie
dnia 9 czerwca 2000r., repertorium A nr 3593/2000 prowadzonej przez Notariusza Jolantę Uliasz.
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
§ 4.
Siedzibą Fundacji jest Krosno.
§ 5.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6.
Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
Rozdział II

Cele i zasady działania fundacji
§ 7.

Celami Fundacji jest:
udzielenie pomocy finansowej rzeczowej i organizacyjnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe, członkom ich rodzin oraz byłym pracownikom.
w przypadkach zdarzeń losowych, wypadków i chorób, których koszty leczenia przekraczają
możliwości finansowe lub organizacyjne zainteresowanych.
§ 8.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i finansowanie leczenia w kraju i za granicą,
2. współpraca z instytucjami państwowymi i prywatnymi prowadzącymi działalność w zakresie
ochrony zdrowia,
3. podejmowanie i inicjowanie działań, których celem jest profilaktyka w zakresie ochrony
zdrowia,
4. organizowanie pomocy w przypadku zdarzeń losowych / pożar, powódź itp./
§ 81.
Zabrania się:
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

2.

3.

4.

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
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.
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 z celu statutowego.
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.

§ 9.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

§ 10.
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 11.100,-zł. /słownie: jedenaście tysięcy sto
złotych/ oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej
działania.
§ 11.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 12.
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. subwencji osób prawnych,
3. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
4. nawiązek sądowych.
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 13.
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 znacznie przewyższa długi spadkowe.
Rozdział IV
§ 14.
Organem Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
§ 15.
Radę Fundacji tworzą fundatorzy /przedstawiciele fundatorów/.
§ 16.
Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, zarządzających i nadzorczych.
§ 17.
Rada wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Rady Fundacji.
§ 18.
Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku.
§ 19.
W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
§ 20.
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby
członków Rady.

§ 21.
Do Rady należy:
1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
3. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
4. zaciąganie w imieniu Fundacji zobowiązań, których wartość przekracza 5.000,- złotych,
5. podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.
§ 22.
Zarząd Fundacji składa się z pięciu osób i jest powoływany na czas nie oznaczony przez Radę Fundacji.
§ 23.
Fundator nie może zostać członkiem Zarządu.
§ 24.
Radzie Fundacji, służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków w
przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji.
§ 25.
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu Fundacji, Wiceprezesa Zarządu Fundacji i Sekretarza
Zarządu Fundacji.
§ 26.
Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
§ 27.
Zarząd w szczególności:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
3. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
4. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

§ 28.
Członkowie Zarządu działają społecznie.
§ 29.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby jego członków.
§ 30.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie Prezes Zarządu Fundacji oraz drugi członek
Zarządu.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w zakresie czynności zwykłego zarządu może składać jedna
osoba upoważniona do tego przez Zarząd.
Rozdział V
§ 31.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
§ 32.
Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
§ 33.
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji.
Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 34.
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 35.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
§ 36.
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej
po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
§ 37.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 38.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
§ 39.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust.4 ustawy o
fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
§ 39.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
Warszawy.
Krosno, dnia 11 grudnia 2000r.
W oryginale statut podpisali:
Marian Kubaszek, Grażyna Zagrobelna, Stanisław Kowalewski, Janusz Karnat, Józef Prade, Szczepan
Okruch, Grzegorz Łukacijewski, Ryszard Paszkiewicz, Józef Hospod, Przemysław Włodek, Janusz
Skalski, Andrzej Dąbrowski

