STATUT FUNDACJI PRO OMNIS

Tekst jednolity
sporządzony na podstawie statutu uchwalonego 26.05.2011r. i zmian statutu przyjętych:
Uchwałą Fundatora o zmianie statutu Fundacji PRO OMNIS z 09.08.2016r. ,
Uchwałą Fundatora z dnia 17.10.2016r. o zmianie uchwały Fundatora o zmianie statutu
Fundacji PRO OMNIS z 09.08.2016r. oraz o zmianie Statutu Fundacji PRO OMNIS ,
Uchwałą Fundatora z dnia 23.11.2016r.o zmianie statutu Fundacji PRO OMNIS ,
Uchwałą Fundatora z dnia 30.01.2017r..o zmianie statutu Fundacji PRO OMNIS .

Postanowienia ogólne
§1
1.

Fundacja działa pod nazwą: Fundacja PRO OMNIS.

2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 21 września
2009 r. przez notariusza Annę Słomkę w kancelarii notarialnej w Bydgoszczy przy ul.
Długa 64/2 w Rep. A Nr 2589/2009 , zmienionym aktem notarialnym sporządzonym
w dniu 11 stycznia 2010 r. przez notariusza Annę Słomkę w kancelarii notarialnej w
Bydgoszczy przy ul. Długa 64/2 w Rep. Nr 85/2010, przez Fundatora , wymienionego
w akcie notarialnym.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy
o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
1. Siedzibą fundacji jest miasto Bydgoszcz.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

§4
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.

Cele i zasady działania Fundacji.
§5
Celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań w obszarze ochrony
zdrowia, opieki i pomocy społecznej, oświaty i wychowania, rozwoju gospodarki i ochrony
środowiska polegające na:
1) podejmowaniu aktywności w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu, zawodowemu, edukacyjnemu, zdrowotnemu i we
wszystkich sferach życia ludzkiego, mieszkańców miast i wsi, w szczególności dzieci
i seniorów
2) podejmowaniu działań na rzecz aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej
kobiet, mieszkanek wsi i miast
3) działaniu na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców miast i wsi, szczególnie
seniorów i dzieci
4) organizowaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
5) aktywizowaniu postaw obywatelskich mieszkańców wsi i miast
6) wspieraniu edukacji na terenach wiejskich i miejskich, szczególnie zdegradowanych
7) prowadzeniu szkoleń i działalności oświatowej
8) prowadzeniu działalności naukowej i technicznej
9) podejmowaniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych bądź
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich najbliższego otoczenia, rodzin, w tym
szczególnie seniorów i ich dzieci
10) podejmowaniu działań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich najbliższego
otoczenia
11) promocji i organizacji wolontariatu,
12) podejmowaniu działań w zakresie kultury fizycznej i sportu,
13) podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska

2

14) tworzeniu

warunków

do

rehabilitacji

społecznej,

medycznej,

funkcjonalnej

i psychicznej osób niepełnosprawnych, inwalidów i zagrożonych jakąkolwiek formą
wykluczenia społecznego, ekonomicznego, środowiskowego oraz dyskryminacją,
15) aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepracujących, bezrobotnych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym, mającej na celu zmniejszenie obszarów

wykluczenia

społecznego
16) współpracy

międzynarodowej

w

zakresie

rehabilitacji,

integracji

i

walki

z wykluczeniem i innymi aktywnościami realizowanymi przez fundację.

§6
Fundacja realizuje swoje cele prowadząc działalność poprzez:
1) popularyzację profilaktyki i kampanie promocji zdrowia,
2)

organizacyjne,

wspieranie

rzeczowe

i

finansowe

budowy,

remontów

i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie
zdrowia,
3) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki społecznej oraz
bezpośrednio osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem i ich najbliższego
otoczenia,
4)

prowadzenie

wolontariuszy

i

lub

wspieranie

specjalistów,

organizacyjne,

dziennych

finansowe,

domów

pobytu,

osobowe,
świetlic,

pracą
klubów

samopomocowych,
5) prowadzenie usług społecznych,
6) wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe edukacji na terenach wiejskich
i miejskich,
7) działania na rzecz rozwoju sieci placówek dydaktyczno-wychowawczych,
8) działania mające na celu poprawę warunków nauczania,
9) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
10) działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
11) aktywizowanie postaw obywatelskich,
12) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, podmiotami ochrony
zdrowia, organizacjami pozarządowymi, instytucjami zagranicznymi działającymi w
zakresie objętym celem Fundacji,
13) prowadzenie szkoleń,
14) prowadzenie doradztwa i pośrednictwa zawodowego,
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15) tworzenie i realizację lub wspieranie intelektualne programów edukacyjnych
kształcenia i dokształcania zawodów medycznych i niemedycznych w zakresie celów
Fundacji,
16) organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów
w zakresie celów Fundacji,
17)wspieranie finansowe, organizacyjne i rzeczowe środowiska medycznego
w zakresie szkoleń, badań i prac naukowych i podnoszących kwalifikacje związane z
wykonywaną pracą na rzecz dobra chorych,
18) prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących cele
Fundacji,
19) upowszechnianie na stronach internetowych, w środkach masowego przekazu, w
formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów
prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą
wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
20) skupienie wokół Fundacji ludzi w Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami,
w tym przedstawicieli środowisk twórczych, naukowych i intelektualnych,
21) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek
prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także
upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom
zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania,
22) przyznawanie nagród osobom biorącym udział w realizacji celów Fundacji,
23)

wspieranie

oraz

realizowanie

społecznych

inicjatyw

ustawodawczych

w zakresie celów Fundacji,
24) tworzeniu centrów kompetencji fundacji, realizujących poszczególne zadania,
25) współpracy z lokalnymi i regionalnymi jednostkami samorządu, partnerami
społecznymi i innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.
Fundacja realizując cele statutowe prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku
publicznego.
Przedmiotem działalności zarówno odpłatnej , jak i nieodpłatnej pożytku publicznego jest
według PKD :
1) Działalność fizjoterapeutyczna 86.90.A
2) Działalność paramedyczna 86.90.D
3) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie
sklasyfikowana 86.90.E
4) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych 88.10 Z
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5) Opieka dzienna nad dziećmi 88.91.Z
6) Pozostała

pomoc

społeczna

bez

zakwaterowania,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana (w tym działalność charytatywna związana ze zbieraniem
funduszy na działalność społeczną) 88.99.Z
7) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.51.Z
8) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z
9) Nauka języków obcych 85.59.A
10) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ( w tym
kształcenie ustawiczne dorosłych) 85.59. B
11) Działalność

wspomagająca

edukację,

w

tym

udzielanie

wsparcia

psychologicznego chorym lub niepełnosprawnym i ich rodzinom; działalność
psychologiczna 85.60.Z
12) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki , w tym organizacja imprez
plenerowych 93.21. Z
13) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29. Z
14) Działalność

pozostałych

organizacji

członkowskich,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana 94.99. Z
15) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników 78.10.Z
Przychód z działalności odpłatnej

pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu

działalności pożytku publicznego.
§7
Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami, których działalność jest zbieżna z jej celami.

§ 7a
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza jest
działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się kwotę określoną uchwałą
Zarządu Fundacji, nie mniej niż 1000 złotych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1) prowadzenia restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych 56.10.A
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2) przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.21.Z
3) pozostałej działalności gastronomicznej 56.29.Z
4) prowadzenia ruchomych placówek gastronomicznych 56.10.B
5) przygotowywania i podawania napojów 56.30 Z
6) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.91 Z
4. Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej

jest w całości

przeznaczana na działalność pożytku publicznego .

Majątek i dochody Fundacji.
§8
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000;- (jeden tysiąc) złotych
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§9
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 i depozytów bankowych
6. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

§ 10
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców 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.
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§ 11
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
§ 11a
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz
pracownicy 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”;
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników 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;
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów
Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji.
§ 12
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji
c) Społeczna Rada Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
Członkom Rady przysługuje zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów , ale
w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Statystycznego za rok poprzedni.
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Rada Fundacji.
§ 13
1.

Rada Fundacji jest organem nadzorczym Fundacji i składa się z trzech do pięciu
członków.

2. Członków Rady powołuje Fundator. W przypadku śmierci Fundatora, nowych
członków Rady wybierają pozostali członkowie Rady Fundacji w drodze uchwały
podjętej bezwzględną większością głosów. Członkowie Rady są powoływani na czas
nieokreślony.
3. Członkowstwo w Radzie Fundacji ustaje wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania
przez Fundatora. W wypadku śmierci Fundatora członek Rady może zostać odwołany
w drodze jednomyślnej uchwały pozostałych członków Rady Fundacji.
4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać
z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jego Zastępcę.
7. Przewodniczący, a w jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego kieruje pracami
Rady, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy jej obradom.
§ 14
1.Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu lub Fundatora.
2. Zwołanie posiedzenia Rady Fundacji następuje przez zawiadomienie na piśmie
doręczone osobiście lub wysłane listem poleconym albo przez zawiadomienie pocztą
elektroniczną, zawiadomienie musi być wysłane z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni
przed terminem posiedzenia.
3. Nieobecność członka Rady Fundacji, który został prawidłowo powiadomiony
o posiedzeniu, nie wstrzymuje posiedzenia Rady, ani nie wpływa na ważność podjętych
uchwał.
4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów
za i przeciw uchwale decyduje głos Przewodniczącego, o ile statut nie stanowi inaczej.
5. Rada Fundacji może podejmować uchwały bez uprzedniego zwołania, jeżeli wszyscy
członkowie Rady są obecni na posiedzeniu .
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6. Rada Fundacji może też podjąć uchwały bez odbywania posiedzenia, jeżeli wszyscy
członkowie Rady oddadzą swój głos na piśmie za uchwałą.
§ 15
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Określanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji oraz zawieranie z nimi
umów.
2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań, w tym sprawozdań
finansowych, oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
4. Inspirowanie najbardziej pożądanych kierunków działań Fundacji.
5. Nadzór nad działalnością Fundacji.
6. Zatwierdzanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji Zarządu o połączeniu z inną
Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

Zarząd Fundacji.
§ 16
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu,
powoływanych przez Fundatora z zastrzeżeniem ustępu 4.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.
4. W przypadku śmierci Fundatora, nowych członków Zarządu powołuje Rada Fundacji.
5. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez podmiot uprawniony do
powołania członków zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci
lub rezygnacji .
§ 17
1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację.
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji.
3. Wynagrodzenia członków Zarządu i pozostałej kadry zarządzającej Fundacji nie
mogą przekroczyć wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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§ 18
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a/ kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej za zewnątrz,
b/ sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
c/uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz preliminarza
jej wydatków,
d/podejmowanie decyzji dotyczących przyjmowania subwencji, darowizn, spadków i
zapisów,
e/tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych,
f/prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad
wynagradzania oraz ustalanie wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla
pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej Fundacji oraz w
działalności gospodarczej,
g/sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań
finansowych i przedstawianie ich Radzie Fundacji,
h/występowanie do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w statucie,
i/podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej po wprowadzeniu takiej
możliwości do Statutu Fundacji,
j/ uchwalanie regulaminów,
k/podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
5. Zarząd sporządza sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Sposób Reprezentacji.
§ 19
1. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek
Zarządu samodzielnie.
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Społeczna Rada Fundacji
§ 19 a
1. Społeczna Rada Fundacji jest organem konsultacyjno-doradczym Fundacji.
2. Społeczną Radę Fundacji tworzą wszyscy pracownicy Fundacji z wyłączeniem
Fundatora, członków Zarządu Fundacji i Rady Fundacji.
3. Do kompetencji Społecznej Rady Fundacji należy w szczególności: wyrażanie opinii
we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał.

§ 19 b
1. Społeczna Rada Fundacji zbiera się na posiedzenie zwoływane w miarę potrzeby, nie
rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Społecznej Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie za pomocą
listu poleconego, telefaksu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego
zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
3.

Członkowie Społecznej Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają
spośród siebie przewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami Społecznej Rady
Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Posiedzenia Społecznej Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy
lub na wniosek Rady Fundacji zgłoszony na piśmie.

Zmiana Statutu
§ 20
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu
Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć także możliwości podjęcia przez Fundację
działalności gospodarczej, jak również zmiany celów, dla realizacji których Fundacja została
ustanowiona określonych w akcie założycielskim i statucie. W przypadku śmierci Fundatora,
zmian w statucie dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.
Połączenie z inną fundacją.
§ 21
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
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2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić bez zmiany statutu, jeżeli w jego wyniku
mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 22
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia
przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.
§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. W przypadku śmierci
Fundatora, likwidatorów powołuje Rada Fundacji.

§ 24
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 25
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazywany jest Fundatorowi
lub za jego zgodą może zostać przeznaczony na rzecz działających w Rzeczpospolitej
Polskiej fundacji o zbliżonych celach
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