
STATUT FUNDACJI KONICZYNKA

Postanowienia ogólne

§1.

Fundacja  pod  nazwą  „Fundacja  Koniczynka”,  zwana  dalej  Fundacją,  ustanowiona  przez:  Łukasza
Stachurskiego  Dagmarę  Stachurską  zwanych  dalej  fundatorami,  aktem  notarialnym  sporządzonym  przez
notariusza Aleksandrą Błasiak w kancelarii notarialnej w Chorzowie, ul. Wolności 40/34, działa na podstawie
przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.     

§2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Chorzów.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§3.

1. Terenem  działalności  Fundacji  jest  obszar  Rzeczpospolitej  Polskiej,  przy  czym  w  zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja  może  dla  celów  współpracy  z  zagranicą  posługiwać  się  tłumaczeniem  nazwy  w
wybranych językach obcych.
3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, a w przypadku działania za
granicą Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa

§4.

Fundacja posługuje się pieczęcią Fundacji. Fundacja może używać znaku graficznego z napisem wskazującym
jej nazwę.

§5.

Fundacja  może ustanawiać  odznaki,  dyplomy,  medale honorowe i  przyznawać je wraz  z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§6.

1. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
2. Fundacja  jest  organizacją  użyteczną  społecznie,  pomagającą  ludziom, a  w szczególności  dzieciom,

znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej, materialnej i życiowej.
3. Fundacja podejmując jakiekolwiek działania, w szczególności wobec swoich członków, wolontariuszy,

pracowników lub ich osób bliskich, jest zobowiązana przestrzegać przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U, Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

§7.

Celami Fundacji są:

1. pomoc, w tym pomoc społeczna, dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych,



2. ochrona i promocja zdrowia oraz ratowania życia dzieci,
3. wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym i edukacyjnym,
4. pomoc  pacjentom  w  dostępie  do  produktów  leczniczych,  wyrobów  medycznych,  środków

pomocniczych,  rehabilitacyjnych  i  ortopedycznych,  usług  medycznych,  świadczeń  zdrowotnych
i innych związanych z ochroną zdrowia i leczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób
niepełnosprawnych

5. pomoc szpitalom i placówkom medycznym, placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
6. udzielanie  szeroko  rozumianej  pomocy  dzieciom  w  okolicznościach  uzasadniających  ich  trudną

sytuację zdrowotną i bytową,
7. niesienie pomocy dzieciom dotkniętym trudno wyleczalnymi chorobami,
8. niesienie pomocy dzieciom oczekującym na skomplikowane bądź kosztowne leczenie,
9. ochrona i promocja zdrowia, popularyzacja zdrowego trybu życia,
10. wspieranie i podejmowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym,
11. pomoc  dzieciom  szczególnie  uzdolnionym,  znajdującym  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej  lub

życiowej,
12. działalność w dziedzinie kultury i sztuki,
13. działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego (działalność ekologiczna).
14. zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin.

§8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie bezpośrednio lub pośrednio (poprzez wybrane ośrodki) zakupu oraz zbiórek środków
trwałych,  odzieży,  żywności,  zabawek,  pomocy  szkolnych,  środków  higieny  oraz  innych  rzeczy
niezbędnych do normalnego i godnego życia dla osób objętych celami Fundacji,

2. prowadzenie działalności mającej na celu pozyskanie ofiarodawców i sponsorów dla realizacji celów
Fundacji,

3. pomoc medyczną, zakup sprzętu medycznego i leków,
4. organizowanie rehabilitacji, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego 
5. upowszechnianie  wśród  społeczeństwa  instytucji  wolontariatu,  poprzez  organizowanie  szkoleń  dla

przyszłych  wolontariuszy,  zachęcanie  młodzieży  i  dorosłych  do  czynnego  uczestnictwa  w akcjach
organizowanych przez Fundację,

6. pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych, znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej,

7. wspieranie  i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi  umysłowo,  jak i z  ich
rodzinami,

8. ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób
niepełnosprawnych.

9. wspieranie  finansowe  oraz  rzeczowe  instytucji  działających  na  rzecz  terapii  i  rehabilitacji  dzieci
niepełnosprawnych,  zagrożonych  niepełnosprawnością  oraz  dotkniętych  innymi  zaburzeniami
rozwojowymi,

10. organizowanie  imprez  kulturalnych  i  rekreacyjnych  dla  dzieci  niepełnosprawnych,  zagrożonych
niepełnosprawnością, dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin,

11. wspieranie  finansowe  oraz  rzeczowe  instytucji  edukacyjnych,  opiekuńczych
i wychowawczych  działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych,  zagrożonych niepełnosprawnością
oraz dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi,

12. wspieranie  merytoryczne  i  finansowe  wszelkich  innych  działań  zapobiegających  problemowi
powstawania niepełnosprawności oraz minimalizujących jego skutki w społeczeństwie.

§9.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, których działalność
jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.



§10.

1. W  zakresie  celów  i  sposobów realizacji  celów  statutowych  Fundacja  może  prowadzić  działalność
w sferze zadań publicznych:

1. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z PKD)
2. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z PKD)
3. Działalność paramedyczna (86.90.D PKD)
4. Pozaszkolne formy edukacji sportowej (85.51.Z PKD)
5. Pozostałe formy edukacji artystycznej (85.52.Z PKD)
6. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD)  
7. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z PDK)
8. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych     

               (87.30.PKD),
9. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

              (88.10.Z PKD), 
10. Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A PKD).

 
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami    

              poprzez:
1. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
2. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
3. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)
4. Wydawanie książek (58.11.Z)
5. Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)
6. Działalność związana z organizacją targów (82.30.Z PKD),
7. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z PKD).
3. Działalność gospodarcza Fundacji wymagająca stosownego zezwolenia, koncesji lub wpisu do 

              odpowiedniego rejestru zostanie rozpoczęta najwcześniej z dniem uprawomocnienia się decyzji 
              w sprawie wydania zezwolenia lub koncesji lub z dniem wpisu do odpowiedniego rejestru.

3. W razie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej wartość środków przeznaczonych na 
              prowadzenie tej działalności wyniesie co najmniej 1.000 (tysiąc) złotych.

3. 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.

3. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację służy wyłącznie do realizacji celów 
              statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.  

3. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności
pożytku publicznego oraz wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

4.  
Majątek i dochody Fundacji

§11.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski  w kwocie 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
wpłaconej przez fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§12.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów;
2. dotacji i subwencji oraz grantów;



3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4. dochodów z majątku Fundacji;
5. odsetek bankowych;
6. odpłatnej działalności pożytku publicznego;
7. środków  finansowych,  papierów  wartościowych,  nieruchomości  i ruchomości  nabytych  przez
Fundację w toku jej działania.

§13.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

2. W sprawach  przyjęcia  darowizn  i  dziedziczenia  oświadczenia  wymagane  przepisami  prawa  składa
Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste,
że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych
oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§14.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§15.

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi  rachunkowe według zasad obowiązujących osoby

prawne.

Władze Fundacji

§16.

1. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji .
2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatorów.
3. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów w

drodze uchwały.
5. Członkowie  Zarządu  Fundacji  nie  mogą  być  skazani  wyrokiem  prawomocnym  za  przestępstwo

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

§17.

1. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej trzy razy w roku.
2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co

najmniej połowy członków Zarządu.
3. Zarząd  co  pół  roku  zobowiązany  jest  przygotować  sprawozdanie  z  działalności  Fundacji  oraz

sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Fundatorom.
4. Zarząd  może  powoływać  pełnomocników do kierowania  wyodrębnioną  sferą  spraw należących  do

zadań Fundacji.

§18.



1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
2. uchwalanie regulaminów,
3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym w sprawie      

              połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,
6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
7. zmiana statutu Fundacji,
8. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,              
9. nadzór nad działalnością Fundacji.

Sposób reprezentacji

§19.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. 

Zmiana statutu

§20.

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
2. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora.
3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

Połączenie z inną fundacją

§21.

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.

Likwidacja Fundacji

§22.

1. Fundacja  ulega  likwidacji  w  razie  osiągnięcia  celów,  dla  których  została  powołana  lub  w  razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§23.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§24.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu
na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.



Postanowienia końcowe

§25.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

§26.

Do spraw nieuregulowanych  postanowieniami niniejszego Statutu zastosowanie  będą  miały przepisy ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach.


