STATUT FUNDACJI
Rudek dla Życia z siedzibą w Rzeszowie
I.

Postanowienia ogólne

§1
Fundacja pod nazwą Rudek dla Życia zwana dalej Fundacją, ustanowiona została
przez fundatorów Andrzeja Rudka oraz Annę Rudek w dniu 22 sierpnia 2014 r.
i działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz postanowień niniejszego
statutu.

1.
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§2
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Fundacji jest miasto Rzeszów.
Fundacja może tworzyć jednostki organizacyjne w kraju.
§3

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§4
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.
§5
Fundacja może używać własnych legitymacji, odznak, pieczęci i sztandaru.
§6
Fundacja dla celów prowadzonej działalności może zatrudniać odpłatnie osoby
fizyczne i korzystać z usług innych podmiotów prawa.
§7
Fundacja może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących
i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
§8
Fundacja jest uprawniona do współdziałania z innymi krajowymi lub
międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnych do Fundacji celach
działania i stawania się pełnoprawnym członkiem tych organizacji.

II.

Cele i formy działalności statutowej Fundacji
§9

Celem działalności Fundacji jest:
1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3. działalność charytatywna,
4. ochrona i promocja zdrowia,
5. działalność na rzecz promocji rehabilitacji leczniczej,
6. działalność na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych,
7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
8. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
9. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
10. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
11. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży,
12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
13. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
14. ratownictwo i ochrona ludności,
15. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą,
16. promocja i organizacja wolontariatu,
17. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka,
18. promocja i propagowanie wiedzy na temat wad postawy dzieci i młodzieży,
badań przesiewowych oraz zapobieganie i leczenie wad postawy,
19. ochrona prawa człowieka do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci,
20. upowszechnianie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym,
21. udzielanie pomocy w uzyskiwaniu dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego
i rehabilitacyjnego oraz świadczeń rehabilitacyjnych dla osób znajdujących się
w ciężkiej sytuacji życiowej i finansowej, w szczególności osobom
niepełnosprawnym, starszym, ofiarom wypadków,
22. działalność na rzecz innych podmiotów, w tym w szczególności organizacji
pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.), w zakresie określonym w pkt. 1-21 niniejszego Statutu Fundacji.
§ 10
Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego poprzez:
1. organizowanie pomocy w zakresie udzielania świadczeń rehabilitacyjnych dla
potrzebujących znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz finansowej,
w szczególności dla osób chorych, starszych, samotnych, niepełnosprawnych,
ofiar wypadków,
2. organizowanie badań przesiewowych dla dzieci i młodzieży,
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3. prowadzenie działań informacyjnych w szczególności na temat rehabilitacji
leczniczej, badań przesiewowych wśród dzieci, sposobów zapobiegania wad
postaw wśród dzieci i młodzieży oraz ich leczenia,
4. prowadzenie akcji mających na celu ochronę i promocję zdrowia oraz
zdrowego trybu życia,
5. prowadzenie działań informacyjnych na temat finansowania świadczeń
rehabilitacyjnych ze środków publicznych,
6. prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, prelekcji związanych
z realizacją celów Fundacji, w tym z zakresu profilaktyki, rehabilitacji
leczniczej,
7. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej szczególnie,
prasowej i dokumentacyjnej,
8. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami państwowymi
i społecznymi oraz instytucjami, osobami prawnymi, osobami fizycznymi
realizującymi cele statutowe Stowarzyszenia,
9. występowanie z wnioskami i postulatami w zakresie działalności statutowej
skierowanymi do władz państwowych i samorządowych oraz innych
instytucji,
10. prowadzenie innych działań zgodnych z celami i wartościami Fundacji,
11. tworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego,
rehabilitacyjnego i wspomagającego w połączeniu z nauką ich obsługi
i doradztwem w zakresie jego wykorzystania w celu tworzenia warunków do
opieki domowej,
12. organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie zajęć dla niepełnosprawnych
i potrzebujących,
13. wsparcie finansowe i pomoc rzeczową osobom chorym, starszym, samotnym,
niepełnosprawny oraz ofiarom wypadków,
14. finansowanie kosztów leczenia,
15. pomoc w zakupie sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych,
16. organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych dla dzieci
i młodzieży,
17. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
18. organizowanie i finansowanie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie,
podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
19. upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez
organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży
i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez
Fundację,
20. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym
z celami Fundacji,
21. pozyskiwanie środków na rzecz projektów realizowanych przez Fundację,
22. wspieranie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej,
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23. tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo tworzonych lub
istniejących ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową,
w tym dziennych domów pomocy, klubów samopomocy, klubów seniora.
III.

Majątek i źródła finansowania Fundacji

§ 11
Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski w wysokości 10.000 zł (słownie:
dziesięć tysięcy złotych) - wniesionych przez Fundatorów za aktem powołania
Fundacji oraz składniki majątkowe, w tym środki finansowe nabyte lub uzyskane w
trakcie działalności Fundacji.
§ 12
Źródła finansowania Fundacji stanowią przychody uzyskiwane w ramach działalności
statutowej, w tym z tytułu:
a) darowizn, spadków, zapisów, krajowych i zagranicznych,
b) dotacji i subwencji,
c) zbiórek publicznych,
d) dywidend i zysków z akcji, udziałów, obligacji oraz z lokat finansowych,
e) w ramach pożytków cywilnych i naturalnych z majątku ruchomego
i nieruchomego,
f)
organizowanych aukcji, loterii, konkursów i aukcji.
§ 13
1. Majątek założycielski Fundacji nie może być w żadnym wypadku uszczuplony,
uwzględniając przy tym realną utratę jego wartości (w tym wskutek inflacji) i
winien stanowić trwałą podstawę bytu Fundacji.
2. Zarząd Fundacji może uzyskiwane składniki majątku sprzedawać pod warunkiem,
że uzyskane sumy będą odpowiednio ulokowane na rachunkach bankowych,
w papierach wartościowych lub nieruchomościach.
3. Przy lokowaniu środków finansowych fundacji i papierów wartościowych winna
być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie pewność lokaty przed jej potencjalną
dochodowością.
4. Poszczególne składniki majątku mogą być obciążone zobowiązaniami do
wysokości nie przekraczającej 50 (pięćdziesiąt) % ich wartości, jednak tylko na
cele związane z ich utrzymaniem lub podniesieniem dochodowości.
5. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację
celów statutowych oraz na pokrycie uzasadnionych i niezbędnych kosztów
działalności Fundacji.
§ 14
1. Dla zapewnienia ciągłości pracy Fundacji tworzy fundusz rezerwowy, z którego
będą pokrywane wydatki Fundacji w latach szczególniejszego zmniejszenia się
dochodów.
2. Na fundusz ten będzie odliczane corocznie 20 % dochodów Fundacji.
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3. Potrącenia na fundusz rezerwowy ustają, jeżeli wysokość funduszu rezerwowego
będzie równa trzyletnim przeciętnym dochodom Fundacji z kolejnych trzech lat
kalendarzowych wybranych z okresu, który wykazał się najwyższym poziomem
dochodowości.
§ 15
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
IV.

Organy Fundacji

§ 16
Organami Fundacji są Zarząd oraz Rada Fundatorów.

1.
2.

3.

4.

5.

§ 17
W skład Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy.
W razie śmierci Fundatora, w jego miejsce wchodzą osoby wskazane w
testamencie. W przypadku braku takiego wskazania, w jego miejsce wchodzą
zstępni Fundatora.
Do kompetencji Rady Fundatorów należy:
a. kontrola działalności Fundacji,
b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
c. likwidacja Fundacji,
d. zmiana Statutu Fundacji,
e. ustalenie regulaminu świadczenia pomocy przez Fundację osobom
potrzebującym.
Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku
równości głosów decyduje głos starszego wiekiem. Do ważności uchwały
wystarczy obecność jednego Fundatora.
Fundator może wykonywać określone w statucie czynności poprzez
wyznaczonego przez siebie pełnomocnika.

§ 18
1. Zarząd Fundacji powoływany jest i odwoływany przez Radę Fundatorów
z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Pierwszy Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy Fundacji.
3. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
4. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek odwołania, jego rezygnacji albo
śmierci, z dniem zaistnienia jednego z tych zdarzeń.
5. Członkowie Zarządu wykonują swoje czynności nieodpłatnie lub odpłatnie;
niezależnie od formy prawnej sprawowania funkcji przysługuje im jednak prawo
do zwrotu wydatków poniesionych w związku z pełnieniem ich funkcji.
6. W uzasadnionych wypadkach członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na
podstawie umowy o pracę; w takim przypadku konieczna jest zgoda Rady
Fundatorów wyrażona w uchwale o powołaniu do Zarządu lub w dodatkowej
uchwale.
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§ 19
1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z: od jednego do pięciu członków Zarządu, w tym
Prezesa Zarządu, a w dalszej kolejności Wiceprezesa lub Wiceprezesów oraz
członków Zarządu.
3. Fundację reprezentuje jeden członek Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
4. W przypadku powołania przez Fundację Zarządu co najmniej trzyosobowego, do
reprezentowania Fundacji wymagane jest współdziałanie łączne dwóch członków
Zarządu.

1.
2.

3.
4.

5.

§ 20
Każdy członek Zarządu ma prawo samodzielnie dokonywać czynności nie
przekraczających zakresu zwykłego zarządu majątkiem Fundacji.
Jeśli jednak którykolwiek z członków Zarządu sprzeciwi się dokonaniu czynności,
albo jeżeli czynności przekracza zakres zwykłego zarządu majątkiem Fundacji, do
dokonania czynności wymagana jest uchwała Zarządu podejmowana na
posiedzeniu Zarządu lub poza posiedzeniem; w razie równej liczby głosów
rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na piśmie poza posiedzeniami
Posiedzenia Zarządu są protokołowane, zaś protokoły są składane do księgi
protokołów Zarządu Fundacji i uchwał, po podpisaniu przez Przewodniczącego
prowadzącego posiedzenie Zarządu lub sygnującego uchwałę i sekretarza,
protokołującego posiedzenie lub spisującego uchwałę.
Zasady działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa
uchwalony przez Zarząd regulamin.
V.

Zmiana statutu i zmiana celów Fundacji

§ 21
Zmiana statutu Fundacji, w tym zmiana jej celów i przedmiotu działalności, może
zostać dokonana przez Radę Fundatorów.
VI.

Likwidacja Fundacji

§ 22
O likwidacji Fundacji postanawia Rada Fundatorów w drodze uchwały podjętej
większością 2/3 głosów, w razie:
1. osiągnięcia celów, dla których została ustawiona
2. wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 23
1. Rada Fundatorów wyznacza likwidatora.
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
l) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpis otwarcia likwidacji,
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2) wezwanie wierzycieli fundacji poprzez ogłoszenie prasowe w czasopiśmie o
zasięgu krajowym do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty
ogłoszenia,
3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
5) windykacja wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku
fundacji,
6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych, pozostałych po
zaspokojeniu wierzycieli;
7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o
wykreślenie fundacji z rejestru,
8) przekazanie dokumentów fundacji do archiwum państwowego,
9) spełnienie innych wymogów nakazanych obowiązującymi przepisami prawa.
§ 24
Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji
w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada
temu celowi Fundacji.
VII. Przepisy końcowe
§ 25
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym rejestrze Sądowym
RADA FUNDATORÓW:
Andrzej Antoni Rudek:

_________________________

Anna Rudek:

_________________________
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