STATUT FUNDACJI
POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH
SAMOCHODOWYCH, ZAPOBIEGANIE URAZOM I MINIMALIZACJA
SKUTKÓW „POMOCNI.INFO”
TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 2 LUTEGO 2017 ROKU
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja

pomocy osobom

poszkodowanym

w wypadkach

samochodowych, zapobieganie urazom i minimalizacja skutków - pomocni.info, zwana dalej –
„Fundacją” ustanowiona przez Dawida Badurę zwanego dalej „Fundatorem”, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Konrada Wygonę w Krakowie w dniu 02.02.2017
r. Repertorium A nr 1186/2017, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984
r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r. poz. 40 ze zm.) na podstawie statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Fundacja zostaje utworzona na czas nieoznaczony.
3. Fundacja jest fundacją typu non profit, która nie prowadzi działalności gospodarczej.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celu Fundacja może prowadzić działalność statutową poza granicami
kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
3. Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla prowadzenia
swojej działalności statutowej.
4. Fundacja może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o takim samym
lub podobnym profilu działalności.
5. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej.
§6
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 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. przekazywania majątku Fundacji 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,
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 Fundacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§7
Celem Fundacji jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych poprzez
:
1. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
2. udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy finansowej i edukacyjnej osób
niepełnosprawnych; w szczególności ofiar wypadków komunikacyjnych,
3. pomoc w powracaniu do mobilności w tym pomoc przy wyszukaniu i sprawdzeniu
odpowiedniego pojazdu,

4. organizacja rehabilitacji, edukacji, wypoczynku, rekreacji, sportu i aktywności zawodowej
osób niepełnosprawnych,
5. zapobieganie urazom i minimalizacja skutków wypadków samochodowych,
6. prowadzenie działalności edukacyjnej związanej ze stanem technicznym bezpiecznego
pojazdu, przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze,
7. wspieranie wiedzy i podejmowanie działań

służących zapobieganiu sytuacjom

niebezpiecznym na rynku pojazdów samochodowych,
8. propagowanie krajoznawstwa, wypoczynku,
9. inne działania dobroczynne w zakresie działalności charytatywnej, ochrony i promocji
zdrowia,
10. pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w tym poszkodowanym
przez nieuczciwych sprzedawców pojazdów na rynku wtórnym, oraz członkom ich rodzin,
zwłaszcza pomoc prawną oraz materialną.
11. pomoc prawna osobom poszkodowanym.
§8
Fundacja realizuje swe cele poprzez :
a) udzielanie pomocy materialnej oraz prawnej osobom niepełnosprawnym, pokrzywdzonym
oraz ich rodzinom, w następstwie wypadków komunikacyjnych;
b) finansowanie zakupów sprzętu i inwestycji związanych z leczeniem i rehabilitacją
powypadkową w kraju,
c) finansowanie leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych w kraju,
d) udzielanie dotacji na organizowanie imprez wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych
na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,
e) wskazywanie rozwiązań i organizowanie szkoleń ze środków własnych w celu propagowania
wiedzy o bezpieczeństwie pojazdów, ruchu drogowym i bezpieczeństwie na drodze.
Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000 zł (tysiąc złotych)
oraz środki finansowe i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 11
Dochodami Fundacji są:
a) dochody z majątku Fundacji,
b) dotacje z budżetu Państwa,
c) darowizny, spadki i zapisy,
d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochody z aukcji,
f) inne
§ 12
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd 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.
Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 14
1. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech osób i jest powołany na czas nieoznaczony.
Powołanie do Zarządu określa stanowisko powołanego w zarządzie Fundacji.
3. Członków Zarządu powołuje każdorazowo Fundator.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Fundatora,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.
§ 15

1. Zarząd pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów
rozstrzygający jest głos Fundatora. Do zmiany statutu i likwidacji Fundacji potrzeba zgody
Fundatora.
§ 16
Do kompetencji Zarządu należy:
a) propagowanie celów dla których powstała Fundacja,
b) formułowanie założeń programowych Fundacji,
c) zatwierdzanie programów działania Fundacji,
d) zmiana statutu Fundacji,
e) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji.
§ 17
1. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.
§ 18
1. Zarząd w szczególności:
a) reprezentuje Fundacje na zewnątrz i prowadzi sprawy Fundacji w zakresie wszystkich
czynności sądowych i pozasądowych,
b) uchwala programy działania Fundacji,
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, zaciąga w jej imieniu zobowiązania i rozporządza
prawami,
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
e) zatwierdza wnioski w sprawie pomocy materialnej dla osób fizycznych.
f) powołuje i odwołuje dyrektorów wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji, ustala
wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników etatowych Fundacji i zwrot
poniesionych wydatków przez wolontariuszy oraz zatrudnia pracowników Biura Fundacji.
§ 19
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest :
a) współdziałanie łączne dwóch członków Zarządu w przypadku, gdy Zarząd składa się z
trzech osób,

b) działanie jednego członka Zarządu w przypadku, gdy Zarząd składa się z jednego lub dwóch
osób.
§ 20
1. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji mogą pobierać wynagrodzenie.
2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników.
Rozdział V
ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 21
W przypadku likwidacji fundacji, środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji,
przeznaczone zostaną na cele statutowe wskazane przez fundatora w tym na działalność
podmiotów z branży motoryzacyjnej.
§ 22
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 23
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
§ 24
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się środków finansowych i majątku.
§ 25
Niniejszy statut uchwalono w dniu 01.02.2017 r. w Krakowie.

