STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ „JESTEŚMY BLISKO”
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „JESTEŚMY BLISKO” zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, ustanowiona
przez :
a) Małgorzatę Wypychewicz,
b) Bogusława Wypychewicz,
zwanych dalej „Fundatorami”, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego
Statutu.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
4. Fundacja ma osobowość prawną.
5. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
§2
Siedzibą Fundacji jest miasto Włoszczowa.
§3
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§4
1. 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.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.
§5
Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§6
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r.,
Nr 96 poz. 873 ze zm.) – zwana dalej ustawą o działalności pożytku publicznego.
3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych
w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o
których mowa w § 7 niniejszego Statutu. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością
Fundacji.
4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie
te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a wszelki osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.

Rozdział II.
Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celami Fundacji są :
1. niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej,
2. wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć
z uwagi na niedostatek środków finansowych,
3. niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne oraz działania
na rzecz osób niepełnosprawnych,
4. niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób,
5. działalność charytatywna,
6. ochrona i promocja zdrowia,
7. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
8. pomoc społeczna,
9. wspieranie nauki, oświaty i wychowania, w szczególności nauki i edukacji w zakresie medycyny
i ochrony zdrowia,
10. działania na rzecz poprawy dostępności oraz standardów leczenia, w szczególności w zakresie
chorób nowotworowych,
11. zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, placówek,
ośrodków i instytucji wskazanych w § 7 niniejszego Statutu:
1. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,
2. wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,
3. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych,
w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,
4. zakup leków i środków medycznych,
5. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
6. pomoc finansową i rzeczową,
7. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
8. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
9. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
10. fundowanie stypendiów,
11. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub
modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej,
12. przekazywanie darowizn dla placówek oświatowych i wychowawczych oraz funduszy
stypendialnych,
13. organizowanie pomocy, w szczególności finansowej i rzeczowej dla domów dziecka oraz systemu
opieki zastępczej,
14. przekazywanie środków osobom i instytucjom zajmującym się wspieraniem osób będących
w niedostatku i potrzebujących pomocy,
15. wspieranie ustawicznego leczenia lekarzy, pielęgniarek, psychologów, terapeutów, rehabilitantów
oraz innego personelu medycznego, w celu zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej na
najwyższym poziomie, w szczególności wdrażania nowych rozwiązań w zakresie leczenia chorób
oraz rehabilitacji,
16. wspieranie zakładów opieki zdrowotnej w zakresie wdrażania nowych technologii diagnostycznych
i terapeutycznych niezbędnych dla poprawy wyników leczenia,
17. wspieranie badań naukowych w dziedzinie medycyny, w szczególności w zakresie onkologii,
18. wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej, sposobów
leczenia i rehabilitacji, w szczególności w zakresie onkologii,

19. organizowanie lub wspieranie akcji mających na celu ochronę zwierząt, humanitarnego
traktowania zwierząt, zapewniania im godziwych warunków bytowych, kształtowanie
w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt,
20. kreowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska,
21. organizowanie i wspieranie edukacji społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju
i ochrony środowiska,
22. wspieranie finansowo i organizacyjnie działalności schronisk, w szczególności poprzez
prowadzenie zbiórek żywności oraz innych niezbędnych przedmiotów,
23. kreowanie i wspieranie kampanii informacyjnych w zakresie ochrony praw zwierząt.
§9
1. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
1) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
(PKD 88.10.Z),
2) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z)
2. Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
1) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
2) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
3) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).
§ 10
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji
§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorów w kwocie 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy)
złotych tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości
nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację,
na zasadach przewidzianych w Statucie.
§ 12
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z :
1. darowizn, spadków i zapisów (krajowych i zagranicznych),
2. dotacji, datków i subwencji,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
§ 13
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 14
Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi fundatorzy, członkowie
organów oraz pracownicy Fundacji 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) przekazywać jej majątku na rzecz jej fundatorów, 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) wykorzystywać majątku na rzecz fundatorów, 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) zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 16
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
Rozdział IV.
Organy Fundacji
§ 17
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Uchwały
organów
Fundacji
zapadają
zwykłą
większością
głosów
w
obecności
co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu,
uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.
Rada Fundacji
§ 18
1. Rada Fundacji składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.
2. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby fizyczne lub prawne wybrane przez Fundatorów.
3. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione
z mocy odrębnych przepisów prawa.
4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa Rady oraz Wiceprezesa Rady.
5. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa “Regulamin Rady Fundacji”.
6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami
Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
7. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu,
z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych
organów, w tym kosztów podróży.
8. Fundatorzy, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierają od kandydatów oświadczenia
o spełnieniu przez te osoby wymogu, o którym mowa w ust. 6, i po powołaniu członków Rady Fundacji
przekażą, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.
§ 19
1. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Prezes Rady
Fundacji.

2. Kadencja Rady Fundacji wynosi 5 (pięć) lat. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania
kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza
to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.
3. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji
z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
4. Odwołanie członka Rady Fundacji, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić :
a) w każdym czasie w wyniku uchwały podjętej przez Fundatorów,
b) z ważnych przyczyn w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady
Fundacji.
5. Odwołania Prezesa Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą większością 3/4 głosów,
w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału Prezesa Rady Fundacji.
§ 20
1.
2.

Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego
i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada
uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa,
c) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,
d) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
e) ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, sprawozdań finansowych
i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
f)
kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
g) uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez
Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,
h) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,
i)
ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych
środków,
j)
podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału
Fundacji,
k) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości
wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na
podstawie umów cywilno-prawnych,
l)
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
Zarząd Fundacji
§ 21

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa
i Wiceprezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
2. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci członka
Zarządu, albo w skutek odwołania.
4. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
Zarządu,
b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
c) istotnego naruszenia postanowień Statutu,
d) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
e) niewypełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
§ 22
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności :

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji,
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, sprawowanie
zarządu majątkiem Fundacji,
c) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
d) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
e) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami
rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach
oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia
przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego
publikację na stronach internetowych Fundacji,
f) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji
Rady Fundacji,
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji
lub likwidacji Fundacji.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa “Regulamin Zarządu Fundacji”.
4. Dla ważności czynności prawnych wobec osób trzecich wymaga się współdziałania dwóch członków
Zarządu.
§ 23
Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych
za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

Fundacji

oraz

Rozdział V.
Kolegium Fundatora
§ 24
1. Na wypadek śmierci lub niemożności wykonywania swoich obowiązków przez Fundatorów, Fundatorzy
powołują Kolegium Fundatora (zwane dalej „Kolegium”) i przekazują temu Kolegium swoje
uprawnienia.
2. Kolegium przejmuje od Fundatorów uprawnienia w zakresie powoływania i odwoływania Rady
Fundacji lub każdego z jej członków w każdym czasie.
3. Kolegium tworzy zespół składający się z 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez
Fundatorów w każdym czasie.
4. Członek Kolegium z chwilą powołania go na stanowisko członka Zarządu, zostaje zawieszony
w składzie Kolegium na czas pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Członek Kolegium może wystąpić z wnioskiem o czasowe zawieszenie go w pełnieniu funkcji członka
Kolegium oraz może zrezygnować na piśmie z członkostwa w Kolegium.
6. Członkowie Kolegium działają łącznie.
7. Członek Kolegium może działać przez swojego pełnomocnika.
Rozdział VI.
Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji
§ 25
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały
podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
§ 26
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej
po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
Rozdział VII.
Zmiany Statutu
§ 27
1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu
Fundacji. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona,
i określonych w akcie założycielskim.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów
oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady.
Rozdział VIII
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji
§ 28
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,
lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na
wniosek Zarządu.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w § 7
Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu
celowi Fundacji.
Rozdział IX.
Postanowienia końcowe
§ 29
1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej
działalności za rok ubiegły.
2. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.
§ 30
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Kielcach.

