Statut Fundacji „Nasz Przyjazny Dom”
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja „Nasz Przyjazny Dom” została ustanowiona przez Sopockie Stowarzyszenie
na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Tęczowy Dom” oraz Stowarzyszenie "Łódź
Ratunkową" z siedzibą w Gdańsku, zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Bartosza Pilarczyka w Kancelarii Notarialnej w Sopocie, Al.
Niepodległości 723/3 w dniu 20 czerwca 2013 r. - Repertorium A nr 2472/2013.
2. Fundacja „Nasz Przyjazny Dom”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203
z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest Gmina Miasto Sopot.
§4
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki
terenowe.
4. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.
5. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy
z innymi podmiotami w kraju i za granicą.
6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§5
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§6
1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
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§7
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, przyczyniającym się
do realizacji celów Fundacji.
§8
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§9
Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności na rzecz wspierania i
niesienia pomocy, opieki, pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia osób niesamodzielnych, w
szczególności osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.
§ 10
1. Fundacja realizuje cel statutowy w szczególności poprzez:
1) wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
jak i z ich rodzinami,
2) ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie barier i
uprzedzeń wobec tych osób,
3) pomoc społeczną (rzeczową i finansową) na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych
umysłowo, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
4) organizację (budowa i prowadzenie) domów pomocy społecznej lub rodzinnych domów
opieki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
5) tworzenie i prowadzenie nowych form pomocy społecznej i psychiatrycznej, takich jak:
ośrodki krótkotrwałej i długotrwałej opieki specjalistycznej, ośrodki rehabilitacji, centra
rehabilitacyjne medycznej opieki domowej, domowa opieka pielęgniarska, mieszkania
chronione i inne,
6) finansowe i organizacyjne wspieranie wypoczynku osób niepełnosprawnych,
7) działanie na rzecz aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, podejmowanie
i wspieranie inicjatyw związanych z ich zatrudnieniem na otwartym rynku pracy,
8) prowadzenie terapii zajęciowej,
9) promocję twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie,
10)organizowanie życia kulturalnego osób niepełnosprawnych intelektualnie (udział
w koncertach, pokazach teatralnych i filmowych, wystawach, spotkaniach towarzyskich,
audycjach muzyczno-słownych),
11)organizowanie dla osób niepełnosprawnych zajęć i imprez rekreacyjno-sportowych,
12) promocję turystyki osób niepełnosprawnych,
13) finansowe i organizacyjne wspieranie rehabilitacji medycznej osób niepełnosprawnych,
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14) współpracę z samorządem lokalnym w zakresie wspólnego działania w kierunku tworzenia
i podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych w społeczeństwie obywatelskim,
15)współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami w dziedzinach
objętych celami Fundacji oraz z osobami fizycznymi zainteresowanymi działaniami
Fundacji.
§ 11
Fundacja realizuje swoje zadania prowadząc odpłatną i nieodpłatna działalność pożytku
publicznego w zakresie:
1) 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet
2) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami
3) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
4) 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
5) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
6) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
7) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
8) 87.20.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
9) 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
10) 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
11) 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
12) 93.18.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
§ 12
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów
prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 13
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000 zł (dwa tysiące złotych) przyznany
w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz nabyte przez Fundację
w czasie jej działania pieniądze, papiery wartościowe, nieruchomości i rzeczy ruchome, inne mienie
oraz prawa.
§ 14
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić
w szczególności z:
1) darowizn krajowych i zagranicznych, spadków oraz zapisów,
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2)
3)
4)
5)
6)

dotacji i subwencji,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, licytacji,
dochodów z posiadanego majątku ruchomego oraz z nieruchomości,
odsetek bankowych, z lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
działalności wykonywanej przez osoby bezpośrednio korzystające z wykonywanej przez
Fundację działalności (w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do
pracy zawodowej osób niepełnosprawnych),
7) środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (w tym środków
z funduszy strukturalnych i z programów wspólnotowych),
8) sprzedaży gadżetów oraz innych artykułów wytworzonych przez podopiecznych Fundacji, a
także przedmiotów podarowanych przez darczyńców,
9) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
10) świadczeń na cel społeczny przyznawanych w trybie art. 448 KC,
11) 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
12) wpłat (część renty lub emerytury) dokonywanych przez osoby niesamodzielne,
w szczególności niepełnosprawne korzystające z usług opiekuńczych oferowanych
w domach opieki pomocy społecznej lub placówkach prowadzonych przez Fundację.

1.
2.
3.

4.
5.

§ 15
Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz
na koszty działalności samej Fundacji.
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być
przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego
warunku. W takim przypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.
Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może
przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 16

1. Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków lub pracowników organów Fundacji oraz w stosunku
do osób, z którymi ci członkowie lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,

FUNDACJA NASZ PRZYJAZNY DOM
81-820 Sopot, 23 Marca 32/c
Santander BP 71 1090 2590 0000 0001 2214 9849

REGON: 221954292
NIP:
5851467060
KRS:
0000474643

2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków lub pracowników organów 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) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków lub pracowników organów Fundacji
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to
wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji,
4) kupowanie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie lub pracownicy organów Fundacji oraz ich osoby bliskie.
2. Czynności dokonane z naruszeniem niniejszego paragrafu są nieważne.
§ 17
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 18
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
§ 19
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 20
Organami Fundacji są:
− Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
− Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 21
Pierwszy skład Rady tworzą osoby wskazane przez Fundatorów w liczbie do siedmiu osób.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje jej pracami
przez okres wskazany w akcie wyboru.
Rada powołuje także Zastępcę Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje jej pracami w
przypadku nieobecności Przewodniczącego.
Wyboru Przewodniczącego Rady Fundacji i jego Zastępcy dokonuje się zwykłą większością
głosów w głosowaniu tajnym.
Członkostwo w Radzie wygasa z powodu:
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1) dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonej w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady
Fundacji,
2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3) odwołania na skutek nie wywiązywania się z obowiązków członka Rady; odwołanie
następuje uchwałą podjętą przez pozostałych członków Rady zwykłą większością głosów w
głosowaniu tajnym,
4) śmierci.
6. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie jednego z członków na skutek określony w
ust. 5 pkt. 1) i 4), jego uprawnienia przejmuje wskazana przez niego osoba.
7. Jeżeli członkostwo wygaśnie z powodów wskazanych w ust. 5 pkt. 2) i 3) lub jeżeli osoba,
której członkostwo wygasło z przyczyn określonych w ust. 5 pkt. 1) i 4), nie wskazała swego
następcy, to decyzję o powołaniu nowego członka podejmuje Rada zwykłą większością głosów
w głosowaniu tajnym.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
§ 22
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
2) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
3) podejmowanie decyzji w formie uchwały w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
4) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji,
5) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie
Zarządowi absolutorium,
6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
7) ustalanie wysokości wynagrodzenia członkom Zarządu Fundacji oraz przyznawanie nagród,
8) podejmowanie decyzji w formie uchwały o zmianie statutu Fundacji,
9) podejmowanie decyzji w formie uchwały o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji
Fundacji,
10) wyrażanie zgody w formie uchwały we wszystkich sprawach przekraczających zakres
zwykłych czynności Zarządu, a w szczególności zbycie, nabycie oraz obciążenie
nieruchomości, zaciąganie kredytów oraz pożyczek,
11) podejmowanie decyzji w formie uchwały we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych
do kompetencji innych organów Fundacji.
12) uchwały podejmowane przez Radę Fundacji [wymienione w punktach 8, 9, 10, 11] są
wiążące dla Zarządu Fundacji
§ 23
1. Rada zbiera się co najmniej dwa raz w roku i działa według ustalonego przez siebie regulaminu.
2. Radę zwołuje Przewodniczącego Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek co
najmniej 1/3 członków Rady albo na wniosek Zarządu, zgłoszony do niego na piśmie.
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3. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna, jednakże zaproszenie na posiedzenie musi dotrzeć do
każdego członka Rady.
4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady Fundacji.
5. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
6. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji, a w przypadku nieobecności
Przewodniczącego zebraniu przewodniczy jego Zastępca.
§ 24
Członkowie Rady:
1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) nie mogą pobierać wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji; przysługuje im jedynie
zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

§ 25
Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym Prezesa Zarządu.
Członków Zarządu powołuje Rada Fundacji na trzyletnią kadencję.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady,
2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3) śmierci.
Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani przez Radę przed
upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością ¾ głosów pełnego składu Rady
Fundacji.
Z członkami Zarządu powołanymi do pełnienia swoich funkcji Rada Fundacji może zawrzeć
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne.
Wysokość wynagrodzenia członkom Zarządu z tytułów w ust. 6 ustala Rada Fundacji.
W skład pierwszego Zarządu wchodzą osoby wskazane przez Fundatorów, które przez okres
pierwszej kadencji świadczą pracę bez wynagrodzenia. Po upływie pierwszej kadencji
członkowie Zarządu przechodzą do pracy w Radzie Fundacji.

§ 26
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
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1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2) realizowanie celów statutowych,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
5) zatrudnianie pracowników i ustalanie dla nich wynagrodzenia,
6) składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
7) wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji,
8) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
9) ustalanie regulaminu Biura Fundacji,
10) tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych,
11) prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad
wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia; Prezes Zarządu
Fundacji pełni funkcje kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
12) sporządzanie i składanie właściwemu ministrowi corocznych sprawozdań
z działalności Fundacji
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności
Fundacji.
4. Oświadczenia woli składane w imieniu Fundacji oraz dokumenty dotyczące zobowiązań
finansowych (majątkowych) podpisują dwie osoby z Zarządu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 27
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, skutecznie powiadamiając o nim pozostałych członków
Zarządu na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności
połowy jego członków.
W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos Prezesa Zarządu.
W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, w szczególności w sprawach
zbywania, zamiany oraz obciążania majątku nieruchomego Fundacji konieczna jest
zgoda
Rady Fundacji.

§ 28
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. Odwołanie członków Zarządu nie wymaga uzasadnienia.
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Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 29
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów statutowych Fundacji tylko w przypadku, gdy polegają na
rozszerzeniu kręgu osób korzystających ze wsparcia i pomocy Fundacji.
§ 30
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu zgody Rady.

1.
2.
3.
4.

§ 31
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji po uprzednim
uzyskaniu zgody Rady.
Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady na rzecz organizacji działających na terenie Rzeczpospolitej Polski .

§ 32
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd powszechny.

Statut został przyjęty dnia 27 czerwca 2013 r.
Podpisano:
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