STATUT FUNDACJI OTWARTE RAMIONA FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO
Dziekanów Leśny, dnia 7.07.2015

STATUT FUNDACJI
Tekst jednolity
Statut Fundacji: OTWARTE RAMIONA FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO
W Dziekanowie Leśnym, 05-092 Łomianki
Rozdział I – Postanowienia ogólne
§1.
1. Fundacja pod nazwą: Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego zwana dalej
Fundacją, jest ustanowiona przez Beatę Suską, Pawła Suskiego, Bogusławę Wąs, Ewę
Piątkowską, Leszka Olszewskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w
kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Nowy Świat 41 A m.89/91 za numerem
repertorium A nr.6672./2000 z dnia 07.07.2000r.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami, Ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz
niniejszego Statutu.
§2.
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest Dziekanów Leśny.
3. Właściwym Ministrem jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
§3.
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może
prowadzić działalność w kraju i poza granicami RP.
3. Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego z napisem wskazującym
jej nazwę.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§4.
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki
organizacyjne w kraju i za granicą a także przystępować do spółek, fundacji i
stowarzyszeń.
2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
jej celów. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację samodzielnie
bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
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Rozdział II – Cele statutowe Fundacji
§5.
Fundację powołano, aby:
a) udzielać pomocy osobom niepełnosprawnym,
b) udzielać pomocy społecznej osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej,
c) służyć informacją i pomocą przy rozwiązywaniu problemów związanych z chorobą
poprzez realizowanie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
d) udzielać pomocy szpitalom, placówkom medycznym i oświatowym,
e) realizować działania na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
§6.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu medycznego, przydatnego w leczeniu
osób niepełnosprawnych,
b) wyposażanie w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny placówek medycznych,
c) pomoc w organizowaniu oraz finansowaniu operacji i zabiegów przeprowadzanych
poza granicami kraju RP,
d) organizowanie spotkań, konsultacji, warsztatów, służących wymianie doświadczeń i
zajęć związanych z rehabilitacją,
e) pomoc finansową i rzeczową osobom wymienionym w § 5,
f) przekazywanie środków finansowych, przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych
potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach
odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania
osób i rodzin na poziomie standardów europejskich,
g) przekazywanie środków finansowych przeznaczonych na kształcenie osób
niepełnosprawnych,
h) zbiórkę środków finansowych na cele statutowe Fundacji,
i) pomoc w organizowaniu i finansowaniu programu rehabilitacyjnego,
j) pomoc w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez organizowanie i finansowanie
kolonii, obozów rekreacyjno- sportowych i wycieczek dla dzieci i młodzieży oraz
imprez sportowych, a także dofinansowanie zawodów sportowych osób
niepełnosprawnych,
k) organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, konsultacjach,
spotkaniach naukowych i szkoleniowych w kraju i za granicą,
l) organizowanie kwest pieniężnych,
m) organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,
n) pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
o) prowadzenie działalności wydawniczej, w zakresie realizacji celów statutowych,
p) organizowanie imprez publicznych, festiwali, festynów, konkursów dla osób
niepełnosprawnych,
q) przyznawanie stypendiów, umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym.
§7.
1. Fundacja prowadzi działalność statutową, która może być prowadzona jako działalność
nieodpłatna pożytku publicznego lub jako działalność odpłatna pożytku publicznego.
Prowadzi także działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych.
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2. Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.
3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej, jej zawieszeniu, wznowieniu i
zakończeniu podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Zarządu.
4. Działalność gospodarcza Fundacji nie może się pokrywać z nieodpłatnymi sposobami
realizacji celów Fundacji.
§8.
1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według
Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):
a) (88.99.Z) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
b) (86.90.A) działalność fizjoterapeutyczna;
c) (94.99.Z) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowanej;
d) (90.02.Z) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
e) (85.60.Z) działalność wspomagająca edukację;
f) (85.51.Z) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych;
g) (93.19.Z) pozostała działalność związana ze sportem;
h) (82.30.Z) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
i) (58.14.Z) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
j) (58.19.Z) pozostała działalność wydawnicza.
§9.
1. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: (według
Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):
a) (88.99.Z) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
b) (86.90.A) działalność fizjoterapeutyczna;
c) (94.99.Z) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowanej;
d) (90.02.Z) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
e) (85.60.Z) działalność wspomagająca edukację;
f) (85.51.Z) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych;
g) (93.19.Z) pozostała działalność związana ze sportem;
h) (82.30.Z) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
i) (58.14.Z)wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
j) (58.19.Z) pozostała działalność wydawnicza.
2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu
działalności pożytku publicznego.
§10.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową służącą
realizacji celów statutowych w zakresie: (według Polskiej Klasyfikacji Działalności
2007):
a) (17.29.Z) produkcję pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
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b) (18.14.Z) introligatorstwo i podobne usługi;
c) (32.40.Z) produkcję gier i zabawek;
d) (47.61.Z) sprzedaż detaliczną książek prowadzoną w wyspecjalizowanych
sklepach;
e) (64.99.Z)
pozostałą
finansowa
działalność
usługową,
gdzie
indziej
niesklasyfikowaną, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów;
f) (77.33.Z) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych, włączając
komputery;
g) (62.01.Z) działalność związana z oprogramowaniem;
h) (63.11.Z) przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
i podobną;
i) (63.12.Z) działalność portali internetowych;
j) (62.09.Z)
pozostałą
działalność
usługową
w
zakresie
technologii
informatycznych i komputerowych;
k) (96.09.Z) pozostałą działalność usługą, gdzie indziej niesklasyfikowaną;
l) (68.20.Z)
wynajem
i
zarządzanie
nieruchomościami
własnymi
lub
dzierżawionymi;
m) (73.11.Z) działalność agencji reklamowych;
n) (47.6.Z) sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
o) (47.62.Z) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
p) (47.65.Z)
sprzedaż
detaliczna
gier
i
zabawek
prowadzona
w
wyspecjalizowanych sklepach;
q) (47.78.Z) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;
r) (47.89.Z) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
i targowiskach;
s) (47.91.Z) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet;
t) (47.99.Z) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami;
u) (89.59.B)
pozostałe
pozaszkolne
formy
edukacji
gdzie
indziej
niesklasyfikowane;
v) (70.22.Z) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania.
2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
3. Działalność gospodarcza Fundacji nie może dotyczyć tego samego przedmiotu
działalności co działalność wykonywana w ramach odpłatnej działalności pożytku
publicznego.
4. Działalność gospodarcza wykonywana przez Fundację nie może
polegać
na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego,
spirytusowego,
winiarskiego,
piwowarskiego,
a także
pozostałych
wyrobów
alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali
szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
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Rozdział III - Majątek Fundacji
§11.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2000 zł
(słownie: dwa tysiące złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
2. Majątek Fundacji stanowią ponadto środki finansowe, nieruchomości i ruchomości
pozyskane przez Fundację w toku jej działania.
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§12.
Środki na realizacje celów Fundacji i pokrycie jej kosztów działalności pochodzą z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) subwencji osób prawnych,
c) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
d) odsetek, depozytów bankowych,
e) odpłatnej działalności statutowej,
f) działalności gospodarczej,
g) wpłat 1% podatku od podatników,
h) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ.
§13.
1. Dochody z dotacji, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Fundacja cały dochód przeznacza na działalność statutową, na rzecz ogółu
społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest
wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w
stosunku do społeczeństwa.
§14.
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami.
Rozdział IV – Organy Fundacji
Organami Fundacji są:
A. Rada Fundacji,
B. Zarząd Fundacji.
A.

RADA FUNDACJI
§15.

1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Fundacji.
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2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa, związku małżeńskiego, wspólnym pożyciu lub podległości służbowej z
członkami Zarządu.
3. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne,
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§16.
1.
2.
3.
4.
5.

Rada Fundacji jest niezależnym organem nadzoru i kontroli Fundacji.
W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 6 osób.
Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy.
Nowych członków Rady – obok członków dotychczasowych lub w miejsce osób,
których członkostwo ustało, powołuje swą uchwałą Rada.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą:
a. śmierci członka Rady Fundacji,
b. złożenia przez członka Rady Fundacji rezygnacji z pełnienia funkcji,
c. podjęcia jednogłośnie uchwały przez pozostałych członków Rady Fundacji.
7. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani z chwilą:
a. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji
członka,
b. choroby, ułomności lub utraty siły – powodujących trwałą niezdolność do
sprawowania funkcji,
c. zaprzestania pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
d. nienależytego wypełniania funkcji członka.
§17.
Do Rady Fundacji należy:
a) nadzór i kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Fundacji,
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
e) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji,
g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
h) powoływanie i odwoływanie prezesa Zarządu Fundacji.
§18.
1. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona
Przewodniczącego.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
3. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady, z
własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
4. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak
dotrzeć do każdego członka Rady Fundacji.
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B. ZARZĄD FUNDACJI
§19.
1. Zarząd Fundacji, składa się z nie więcej niż pięciu osób i jest powołany na okres 3 lat
przez Radę Fundacji.
2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy.
3. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą:
a. śmierci członka Zarządu Fundacji,
b. złożenia przez członka Zarządu Fundacji rezygnacji z pełnienia funkcji,
c. odwołania członka Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji.
5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z powodu:
a. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji,
b. choroby, ułomności lub utraty siły – powodujących trwałą niezdolność do
sprawowania funkcji,
c. zaprzestania pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
d. nienależytego wypełniania funkcji.
6. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie Fundacji w trakcje jego kadencji, Rada
Fundacji ma prawo powołać nowych członków Zarządu Fundacji.
7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§20.
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji
oraz o ich tworzeniu,
d. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
e. sprawowanie zarządu jej majątkiem,
f. kierowanie bieżącą działalnością fundacji, odpowiadanie za realizację jej celów
statutowych oraz wyniki działalności finansowej,
g. ustalanie wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla
pracowników fundacji,
h. dokonywanie zmian Statutu Fundacji.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, przy
obecności co najmniej trzech członków Zarządu Fundacji – zwykłą większością głosów;
w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością
głosów.
5. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą
spraw należących do zadań Fundacji.
6. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składa Prezes Fundacji lub Wiceprezes
jednoosobowo, bądź dwaj członkowie Zarządu Fundacji łącznie. Oświadczenia woli w
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imieniu Zarządu Fundacji, w sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych poniżej
2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), może składać jeden członek Zarządu
Fundacji samodzielnie.
7. Zarząd, w drodze Uchwały, może udzielić pełnomocnictwa pracownikowi Fundacji do
składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w sprawach nie przekraczających
czynności zwykłego zarządu.
8. Do oceny, podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć, Zarząd Fundacji może
powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków, i zlecać
im wykonanie odpowiednich opracowań.
§21.
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w
roku.
2. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy,
bądź na żądanie dwóch członków Zarządu Fundacji, a także na żądanie Rady Fundacji.
3. Posiedzeniu Zarządu Fundacji przewodniczy Prezes Zarządu Fundacji.
4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

Rozdział V - Postanowienia końcowe
§22.
Fundacja zabrania:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji 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. 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,
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 wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji,
4. zakupu na szczególnych zasadach 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.
§23.
1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji
( jednorazowej lub łącznej) w wysokości, co najmniej 10.000 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych) lub – gdy idzie o osoby zagraniczne – 10.000 USD (słownie: dziesięć
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tysięcy dolarów amerykańskich) uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażają
takie życzenie.
2. Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.
3. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.
§24.
1. Do efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną
fundacją pod warunkiem, że realizowane będą jej pierwotne założenia.
2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji, poprzez jednomyślną uchwałę
podjętą na wniosek Rady Fundacji.
3. Aby osiągnąć cele, Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
prowadzących działalność zbieżną z jej celami.
§25.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
wobec wyczerpania się środków finansowych.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, Fundacja przekazuje z zastrzeżeniem art.5
ust.4 ustawy o fundacjach, na rzecz innej fundacji o zbliżonej działalności lub
placówki, która świadczy pomoc osobom niepełnosprawnym.
§26.
Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za
ubiegły rok kalendarzowy.
§27.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla
miasta stołecznego Warszawy.

Dziekanów Leśny, dnia 7-07-2015 r.
Własnoręczne podpisy
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