STATUT
Fundacji JAGODA im. Jagody Pachota
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą JAGODA im. Jagody Pachota z siedzibą we Wrocławiu, ul. Czysta 7/7 zwana dalej
Fundacją, została ustanowiona przez Elżbietę Sipa-Pachota i Jerzego Pachota, zwanymi dalej
Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 18 listopada 2009 roku przez notariusza
Władysława Andrzeja Obrockiego z Kancelarią Notarialną we Wrocławiu przy ul. Podwale 62, działającej
na zasadach Spółki Cywilnej Repertorium A nr 4984/2009 i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.), niniejszego Statutu i Regulaminów Rady Fundacji i Zarządu Fundacji oraz innych aktów
wewnętrznych.
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
§ 4.
Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
§ 5.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych
Fundacja może prowadzić działalność poza granicami RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 6.
Fundacja może tworzyć w kraju i za granicą swoje oddziały i przedstawicielstwa.
§ 7.
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla
samej Fundacji.
§ 8.
Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji.
§ 9.
Do sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele, jest minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego.
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Rozdział II
Cele i środki działania fundacji
§ 10.
Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności w następujących obszarach:
1. ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności propagowania wiedzy na temat choroby
oparzeniowej;
2. bezpiecznej jazdy, a w szczególności propagowania wiedzy na temat niebezpieczeństw
związanych z kolizją pojazdów o napędzie benzynowym lub innym, który wskutek wybuchu
może prowadzić do choroby oparzeniowej;
3. ratownictwa i ochrony ludności, tworzenia statystyk wypadkowych;
4. pomocy ofiarom wypadków ze skutkiem ciężkich oparzeń ciała;
5. działań na rzecz wspomagania informacji systemu ratownictwa medycznego;
6. promocji i organizacji wolontariatu.
7. działalności charytatywnej.
§ 11.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji,
2. udzielanie wsparcia finansowego na realizacje działań istotnych ze względu na cele Fundacji oraz
pozafinansowego (w szczególności rzeczowe, organizacyjne, techniczne i inne) wspierania
działań zgodnych z celami Fundacji,
3. wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji powołanych do realizacji celów
zgodnych z celami Fundacji w kraju i za granicą,
4. organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie
publikacji,
5. inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjno-informacyjnych,
służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji,
6. inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzę
istotną ze względu na cele Fundacji,
7. współpracę z instytucjami publicznymi, osobami prawnymi, przedsiębiorstwami,
przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami indywidualnymi w kraju i za
granicą.
§ 12.
1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego, a dochód z niej (nadwyżka przychodów nad kosztami)
przeznaczany jest w całości na działalność pożytku publicznego.
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Rozdział III
Majątek i dochody fundacji
§ 13.
1. Majątek Fundacji składa się z:
a. Funduszu Założycielskiego w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych, o którym mowa w
akcie notarialnym jej ustanowienia,
b. nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację w toku jej działania,
c. środków finansowych uzyskanych przez Fundację w toku jej działania.
2. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 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 jej majątku na rzecz jej 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,
c. 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 ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o
którym mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie,

d. 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.
§ 14.
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. dotacji i darowizn, w tym kwot przekazanych przez podatników podatku dochodowego zgodnie z
art. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2. spadków i zapisów,
3. aktywów pieniężnych i praw majątkowych,
4. odsetek od kapitału,
5. wpływów z aukcji, zbiórek publicznych i innego rodzaju form zbiórek pieniężnych,
6. dochodów z działalności fundacji,

7. prowadzenia działalności gospodarczej.
Cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) Fundacji przeznaczony jest na działalność
pożytku publicznego.
§ 15.
Fundatorzy udostępniają Fundacji pomieszczenia do prowadzenia działalności statutowej Fundacji
wyposażone w środki łączności telefonicznej i internetowej.
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Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 16.
Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji
§ 17.
1. Rada Fundacji składa się z 3-5 osób. Pierwsza Rada Fundacji oraz jej Przewodniczący jest
powoływana przez Fundatorów. Kolejne Rady Fundacji przez ustępującą Radę.
2. Kadencja Rady Fundacji i jej poszczególnych członków wynosi 10 lat. Funkcję członka Rady
Fundacji można pełnić przez okres dłuższy niż jedna kadencja.
3. Mandat członka Rady Fundacji wygasa:
a. z chwilą doręczenia mu pisma Fundatorów o jego odwołaniu z Rady Fundacji;
b. z chwilą doręczenia przez niego Zarządowi Fundacji pisma o rezygnacji z uczestnictwa w
Radzie Fundacji;
c. z chwilą śmierci;
d. z chwilą skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru.
5. Osoby zasiadające w Radzie Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać
z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, czy też podległości z tytułu
zatrudnienia.
§ 18.
1. Do zadań Rady Fundacji należy:
a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
b. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
c. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji w danym roku
kalendarzowym oraz z wykonania planu za dany rok kalendarzowy lub okres wieloletni,
d. udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji z wykonania przez nich
obowiązków,
e. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
f. uchwalanie regulaminu działania Rady Fundacji,
g. reprezentowanie Fundacji w stosunkach z członkami Zarządu Fundacji, w tym
zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji,
h. przyznawanie, na wniosek Zarządu Fundacji, odznak i medali honorowych.
2. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności Fundacji w danym roku
kalendarzowym oraz z wykonania planu za dany rok kalendarzowy następuje w terminie nie
późniejszym niż koniec marca następnego roku kalendarzowego.
§ 19.
Rada Fundacji wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
§ 20.
1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na rok lub w
razie potrzeby.
2. W szczególnych przypadkach na wniosek Przewodniczącego uchwały Rady Fundacji mogą zostać
podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na e–adres
Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego członka Rady Fundacji, lub za pomocą faxu na
nr wskazany przez Przewodniczącego Rady Fundacji, lub metodą obiegową poprzez składanie
podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych członków Rady Fundacji.
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3. Obsługę administracyjno- techniczną posiedzenia Rady Fundacji zapewnia Zarząd Fundacji, który
wyznacza osoby dla przygotowania, względnie wzięcia udziału w przygotowaniu materiałów na
posiedzenia Rady.
§ 21.
W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
§ 22.
Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków składu Rady
Fundacji. W przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani pisemnie z 7 dniowym
wyprzedzeniem o miejscu, czasie i programie posiedzenia Rady Fundacji uchwały mogą być
podejmowane przy obecności mniej niż 2/3 składu Rady Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 23.
1. Zarząd Fundacji składa się z 3-5 osób i jest powoływany przez Radę Fundacji, z wyjątkiem
pierwszego Zarządu, który jest powołany przez Fundatorów.
2. Kadencja Zarządu jest łączna i wynosi 10 lat. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez okres
dłuższy niż jedną kadencję.
§ 24.
Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa:
a. z chwilą rozpatrzenia przez Radę Fundacji sprawozdania Zarządu Fundacji z działania
Fundacji za ostatni rok obrachunkowy w danej kadencji Zarządu Fundacji,
b. z chwilą doręczenia przez niego Przewodniczącemu Rady Fundacji na adres Fundacji
pisma o rezygnacji z mandatu członka Zarządu Fundacji,
c. z chwilą śmierci.
§ 25.
Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację wobec osób trzecich i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach
nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
§ 26.
1. Zarząd Fundacji w szczególności:
a. przygotowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji wraz z budżetem;
b. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
c. przyjmuje darowizny, spadki i zapisy,
d. przygotowuje sprawozdania z działania Fundacji i z wykonania rocznych i wieloletnich
planów działania Fundacji,
e. prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania
oraz wielkość środków na wynagrodzenia,
f. powołuje kolejnego Przewodniczącego Rady Fundacji.
2. Sprawozdania z działalności Fundacji w danym roku kalendarzowym oraz z wykonania planu za
dany rok kalendarzowy Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji w terminie nie
późniejszym niż koniec lutego następnego roku kalendarzowego.
§ 27.
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Zasady ich wynagradzania ustala
Rada Fundacji.
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§ 28.
1. W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością
głosów.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz na miesiąc.
§ 29.
1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji
składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji łącznie.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie czynności zwykłego zarządu może składać
jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia
jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział V
Kapituła Honorowa Fundacji
§ 30.
1. Fundator może powołać Kapitułę Honorową Fundacji jako organ doradczy Fundacji.
2. Kapituła Honorowa Fundacji składać się będzie z co najmniej 3 osób powołanych przez
Fundatora.
§ 31.
W przypadku powołania Kapituły Honorowej wybiera ona ze swego grona Przewodniczącego Kapituły,
który organizuje jej prace. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Kapituły,
Kapituła powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.
§ 32.
Kapituła Honorowa ma prawo:
a. otrzymywać informacje dotyczące działalności Fundacji,
b. składać wnioski dotyczące działania Fundacji.
§ 33.
W przypadku powołania Kapituły Honorowej jej posiedzenia odbywać się będą w razie potrzeby.
Posiedzenia Kapituły zwoływać będzie Rada Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek
Przewodniczącego Kapituły, na wniosek Zarządu Fundacji, lub na wniosek 2/3 członków Kapituły.

Rozdział VI
Zmiana Statutu
§ 34.
Zmiana Statutu Fundacji nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
§ 35.
Zmiany Statutu dokonuje Zarząd Fundacji większością 2/3 głosów.
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Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 36.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 37.
Decyzje o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.
§ 38.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
§ 39.
Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd lub likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
§ 40.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy
o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
§ 41.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Wrocław, 9 marca 2011 roku
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