TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI
PIOTRA PIĄTKOWSKIEGO na RZECZ POMOCY LUDZIOM
POKRZYWDZONYM przez LOS „SANATUS”
z siedzibą w MĄKOSZYNIE
ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Piotr Paweł Piątkowski syn Andrzeja i Janiny legitymujący się dowodem osobistym AYV
672914, posiadający nr pesel 86080408459 zamieszkały Wielkie Rychnowo 7 (87 – 410)
gmina Kowalewo Pomorskie zwany dalej Fundatorem, ustanowił aktem notarialnym
Repertorium A numer 2341/2012, spisanym w dniu 05.06.2012r., przed notariuszem
Krystianem Buszmanem mającym Kancelarię w Toruniu przy ul. Chełmińskiej 3, „Fundację
Piotra Piątkowskiego na rzecz pomocy ludziom pokrzywdzonym przez los SANATUS”,
zwaną dalej Fundacją.
§2
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest wieś Mąkoszyn w gminie Wierzbinek powiatu konińskiego.
2. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś działając za
granicą Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa.
3. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym przedmiocie działalności.
§4
1. Fundacja może używać nazwy w skrócie: „Fundacja Piotra Piątkowskiego Sanatus”.
2. Fundacja może używać pieczęci z nazwą Fundacji oraz ustanowić odznakę organizacyjną.
3. Fundacja może ustanawiać specjalne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i innymi formami wyróżnień osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla samej Fundacji oraz w realizacji obranych przez Fundację celów.
§5
Ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister właściwy d.s. Zdrowia.

ROZDZIAŁ II.

CELE, ŚRODKI I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6

Celem działalności statutowej Fundacji określonej w akcie fundacyjnym, jak i niniejszym
statucie jest:
1/ promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych,
2/ fundowanie stypendiów socjalnych lub naukowych dla niepełnosprawnych i
zdrowych uczniów studentów lub słuchaczy,
3/ udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub
materialnej,
4/ finansowe wspieranie osób kształcących lub szkolących się w kierunku rehabilitacji
osób niepełnosprawnych lub chorych,
5/ aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności
rehabilitacyjnej,
6/ inicjowanie lub wspieranie działalności naukowo-badawczej lub popularnonaukowej w zakresie teorii lub praktyki rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych lub
chorych,
7/ wsparcie materialne niepełnosprawnych w zakupie urządzeń rehabilitacyjnych,
8/ udzielanie wsparcia finansowego niepełnosprawnym i chorym w pokryciu kosztów
turnusów rehabilitacyjnych, rehabilitacji domowej oraz wszelkich kosztów z tym
związanych,
9/ prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub chorych pomoc w adaptacji
pomieszczeń na cele rehabilitacyjne oraz w usprzętowieniu i wyposażeniu ośrodków,
gabinetów rehabilitacyjnych,
10/ wsparcie materialne osób niepełnosprawnych lub chorych w zakresie urządzeń
rehabilitacyjnych oraz ułatwiających godną egzystencję.
11/ niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
12/ działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych,
13/ budowa infrastruktury dla potrzeb niepełnosprawnych, w szczególności zaś
budynków lub budowli dla potrzeb hipoterapii, budowa parkingu dla
niepełnosprawnych, placu zabaw, zaplecza socjalnego oraz mieszkaniowego dla
pracowników fundacji oraz kadry zarządzającej fundacją.

§7
1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
1/ gromadzenie środków materialnych lub finansowych w postaci: darowizn, dotacji,
spadków, zapisów, zbiórek publicznych, papierów wartościowych i odsetek
bankowych,
2/ współprace z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami
prawnymi lub fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i
zagranicą,
3/ udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom 7/
prowadzenie prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele
Fundacji,
4/ organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularnonaukowych poświęconych problemom ludzi niepełnosprawnych lub chorych,
5/ udzielanie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym lub chorym w zakresie
podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych lub przystosowawczych
do normalnego funkcjonowania,
6/ fundowanie stypendiów oraz finansowanie badań naukowych w zakresie
rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub chorych,
odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
8/ podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów
Fundacji.
2. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
1/ pozostała działalność w zakresie
niesklasyfikowana (PKD 86.90.E), tj.

opieki

zdrowotnej,

gdzie

indziej

- promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych;
2/ pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z), tj.:
- udzielanie wsparcia finansowego niepełnosprawnym lub chorym w zakupie
urządzeń rehabilitacyjnych oraz ułatwiających godną egzystencję, nadto dla
pokrycia kosztów turnusów rehabilitacyjnych, rehabilitacji domowej oraz
wszelkich kosztów z tym związanych;
3/ pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 88.99.Z), tj.:

- udzielanie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi
medyczne oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub
materialnej;
- finansowe wspieranie osób kształcących lub szkolących się w kierunku
rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub chorych
- fundowanie stypendiów socjalnych lub naukowych dla niepełnosprawnych i
zdrowych uczniów studentów lub słuchaczy;
4/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), tj.:
- organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz
popularno-naukowych poświęconych problemom ludzi niepełnosprawnych lub
chorych;
5/ działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 94.99.Z), tj:
- aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności
rehabilitacyjnej;
- fundowanie stypendiów oraz finansowanie badań naukowych w zakresie
rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub chorych;
6/ działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z), tj.:
- działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych.
3. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
1/ działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z), tj.:
- działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych.
§8
Fundacja może realizować cele statutowe dodatkowo również poprzez prowadzenie
działalności gospodarczej.
§9
Cały dochód Fundacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na
działalność pożytku publicznego.
§ 10
Do realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć wyodrębnione w jej strukturze
jednostki organizacyjne oraz zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z Fundacją w
innych formach prawnych.

§ 11
Fundacja uczestniczy w obrocie prawnym według zasad obowiązujących osoby prawne.
§ 12
Fundacja prowadzi rachunkowość według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

ROZDZIAŁ III.

MAJĄTEK FUNDACJI
§ 13

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski:
- 1500,00 zł – na poczet działalności statutowej Fundacji,
- 1000,00 zł – na poczet działalności gospodarczej Fundacji,
- środki finansowe, ruchomości i nieruchomości oraz inne mienie nabyte przez
Fundację w trakcie jej działania.
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
3. Majątek fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
§ 14
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1/ darowizn, spadków, zapisów,
2/ subwencji i dotacji,
3/ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4/ odsetek, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
§ 15
Sponsorami Fundacji mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne oraz osoby prawne i
inne jednostki organizacyjne, które wspierają cele Fundacji w formie dotacji, subwencji i
darowizn środków pieniężnych oraz rzeczowych, wartości dewizowych, nieruchomości i
ruchomości oraz innych praw majątkowych.

§ 16
Sponsor może zastrzec sobie anonimowość, a także wskazać cel, na który – w ramach
programu działań Fundacji – przeznacza wniesione środki.
§ 17
Z majątku Fundacji, a także ze środków na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej
działalności 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 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 bezpośrednio wynika z celu statutowego
4/ 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.
§ 18
Zaplecze socjalne oraz mieszkaniowe, o którym mowa w § 6 pkt 13 Statutu, może być
udostępniane wyłącznie na podstawie odrębnej umowy, tylko tym osobom spośród
pracowników Fundacji i kadry zarządzającej Fundacją, którzy mają orzeczony stopień
niepełnosprawności.

ROZDZIAŁ IV.

ORGANY FUNDACJI
§ 19

Organami Fundacji są:
1/ Zarząd Fundacji – zwany dalej Zarządem;
2/ Rada Fundacji – zwana dalej Radą.
§ 20
Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora, na podstawie uchwały. Prezesem
Zarządu jest z urzędu Fundator, który może powołać w drodze uchwały do pełnienia tej
funkcji inną osobę.
§ 21
Zarząd Fundacji jest trzyosobowy. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą: Piotr
Paweł Piątkowski – Prezes Zarządu, Janina Piątkowska – Wiceprezes Zarządu, Urszula
Światowa - Wiceprezes Zarządu.
§ 22
Wiceprezesów Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, na podstawie uchwały.
§ 23
1. Kadencja członków Zarządu Fundacji wynosi 2 lata. Funkcję członka Zarządu można
pełnić więcej niż jedną kadencję.
2. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
1/ dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie na ręce Fundatora;
2/ utraty praw obywatelskich,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej lub przestępstwo skarbowe;
4/ śmierci członka;
5/ upływu kadencji Zarządu.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Fundacji przed upływem kadencji
Zarządu, skład Zarządu zostaje uzupełniony w drodze uchwały Fundatora. Mandat członka
powołanego do Zarządu w trakcie trwania kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z
mandatami pozostałych członków Zarządu.

4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
1/ Prezes Zarządu Fundacji – jednoosobowo,
2/ Dwaj Wiceprezesi działający łącznie.
3. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację przed Sądem.
§25
Kompetencje Zarządu Fundacji w zakresie kierowania działalnością Fundacji obejmują w
szczególności:
1/ opracowanie wieloletniego programu działania Fundacji;
2/ uchwalenie rocznego planu działalności Fundacji;
3/ ustalenie warunków i dopuszczalności połączenia się z inną fundacją;
4/ uchwalenie struktury organizacyjnej Fundacji;
5/ sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
6/ przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
7/ ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności
statutowej.
§ 26
1. Zarząd Fundacji obraduje, w miarę potrzeb, na posiedzeniach, które odbywają się co
najmniej trzy razy do roku.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na wniosek członka
Zarządu. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
§27
1. W zakresie swojej właściwości Zarząd podejmuje uchwały.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu
chyba, że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd podejmuje uchwały jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa
członków Zarządu, a wszystkich członków Zarządu skutecznie zawiadomiono o posiedzeniu,
co najmniej na 7 dni przed jego terminem.
4. Decyzję w przedmiocie uczestnictwa Fundacji w organizacji o której mowa w § 3 pkt 4
Statutu oraz zasad jej przynależności do tej organizacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały. Zarząd podejmuje uchwałę w tym przedmiocie, jeżeli w posiedzeniu
biorą udział wszyscy członkowie zarządu.
5. W szczególnych przypadkach na wniosek Prezesa Zarządu, uchwały Zarządu mogą zostać
podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na e–adres
Prezesa lub wyznaczonego przez niego członka Zarządu, za pomocą faxu na nr wskazany
przez Prezesa Zarządu, metodą obiegową poprzez składanie podpisów pod treścią uchwały
przez poszczególnych członków Zarządu Fundacji.
§ 28
1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu będących Wiceprezesami Fundacji określa Fundator.
3. Wynagrodzenie Prezesa Fundacji wymaga akceptacji pozostałych członków Zarządu.
§ 29
Rada Fundacji pełni funkcje kontrolno – nadzorcze.
§ 30
1. Rada składa się z co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego Rady, który kieruje jej
pracami. Rada jest wybierana na dwuletnią kadencję. Funkcję członka Rady można pełnić
więcej niż jedną kadencję.
2. Przewodniczący i pozostali członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez
Fundatora, na podstawie uchwały.
3. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
1/ dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
2/ utraty praw obywatelskich,
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej lub przestępstwo skarbowe,
4/ śmierci członka;

5/ upływu kadencji Rady.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji przed upływem kadencji Rady
Fundacji, skład Rady zostaje uzupełniony w drodze uchwały Fundatora. Mandat członka
powołanego do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji Rady, wygasa równocześnie z
mandatami pozostałych członków Rady Fundacji.
§ 31
1. Do zadań i kompetencji Rady należy:
1/ określenie kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją;
2/ zatwierdzanie rocznego planu pracy Fundacji, preliminarza kosztów i budżetu;
3/ zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej
finansów i pozostałego majątku;
4/ rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd;
5/ zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji, powoływanie jednostek i organów
o charakterze doradczym;
6/ reprezentowanie Fundacji w stosunkach z członkami Zarządu, poprzez osobę
Przewodniczącego;
7/ ocena pracy członków Zarządu na podstawie dorocznych sprawozdań składanych
przez Zarząd i udzielanie im absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie jest
równoznaczne z odwołaniem;
8/ ustalanie zasad pracy Rady i Zarządu Fundacji oraz ich wewnętrznej organizacji.
2. Na prośbę lub żądanie członka Rady, każdy członek Zarządu lub pracownik Fundacji ma
obowiązek złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub wykonania
innych czynności związanych z umożliwieniem wykonywania swoich funkcji przez członka
Rady.
§ 32
1. Rada Fundacji obraduje w miarę potrzeb, na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej
dwa razy do roku.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek
Zarządu albo w szczególnych przypadkach na wniosek członka Rady.
3. Nadzwyczajne posiedzenie Rady powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od
daty zgłoszenia wniosku do Przewodniczącego.

4. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone osoby związane z Fundacją i
przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Osoby te
biorą udział w posiedzeniach Rady jako doradcy.
§33
1. W zakresie swojej właściwości Rada podejmuje uchwały.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu,
chyba że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia
głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Rada podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków
składu Rady.
4. Jeśli inne akty wewnętrzne nie stanowią inaczej to każdy z członków Rady dysponuje
jednym głosem.
5. W szczególnych przypadkach na wniosek Przewodniczącego, uchwały Rady mogą zostać
podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na e–adres
Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego członka Rady, za pomocą faxu na nr
wskazany przez Przewodniczącego Rady, metodą obiegową poprzez składanie podpisów pod
treścią uchwały przez poszczególnych członków Rady Fundacji.
§34
1. Osoby pełniące funkcje w Radzie nie mogą być członkami organu zarządzającego ani
pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie, Członek Rady może otrzymywać 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.
3. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

ROZDZIAŁ V.

ZMIANA STATUTU
§ 35

Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.
§ 36
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator w drodze uchwały.

ROZDZIAŁ VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 37

Dla efektownego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 38
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
§ 39
Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji oraz zasad jej połączenia podejmuje Zarząd
Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Zarząd podejmuje uchwałę w tym przedmiocie
jeżeli w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie zarządu.
§ 40
1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w
razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji oraz zasad jej likwidacji podejmuje Zarząd
Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Zarząd podejmuje uchwałę w tym przedmiocie
jeżeli w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie zarządu.
§ 41
Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści przepisu art. 5
4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji,
wskazanym w tym celu przez Fundatora.
§ 42
W przypadku śmierci Fundatora, w jego uprawnienia, przewidywane postanowieniami
niniejszego Statutu, wstępuje osoba wskazana przez Fundatora w testamencie, a w razie braku
testamentu, osoba wyznaczona przez jego spadkobierców.
§ 43
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o
fundacjach.
§ 44
Statut w chodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
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