STATUT
Fundacji CARPE DIEM
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą CARPE DIEM, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez
Mariana Wiadrowskiego - zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza – Lewicka Grażyna w kancelarii notarialnej w Lublinie, przy Ulicy Jasnej 8 w dniu
24,02,2014

§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz. U. z 1991 r., Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień
niniejszego Statutu.
3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
4. Fundacja działa na rzecz ogółu społeczeństwa.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Świdnik.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§4
Fundacja może posiadać oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego kraju i za
granicą, tworzyć zakłady i filie, a także wchodzić w skład innych fundacji, stowarzyszeń i
organizacji o takich samych lub podobnych celach.
§5
1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią wskazującą jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
§6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.
Rozdział 2
Cele Fundacji
§7
Celami Fundacji są:
1) ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich,
2) niesienie pomocy osobom ciężko i przewlekle chorym fizycznie i psychicznie,
ze szczególnym uwzględnieniem kobiet,
3) niesienie pomocy pokrzywdzonym w wyniku zdarzeń losowych, chorób, alkoholizmu,
narkomanii i innych uzależnień,
4) niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
5) niesienie pomocy osobom bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy, ze szczególnym
uwzględnieniem osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem,
6) niesienie pomocy dzieciom i młodzieży głównie pochodzącym z rodzin najuboższych,
nieudolnych wychowawczo i patologicznych oraz ich rodzicom i prawnym opiekunom,
7) propagowanie idei mediacji i negocjacji, jako metody rozwiązywania konfliktów
społecznych,
8) prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
9) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10) prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości życia kobiet i osób starszych,
11) propagowanie idei wolontariatu,
12) prowadzenie działań proekologicznych,
13) wspomaganie i promowanie edukacji,
14) prowadzenie ośrodków dziennego i stałego pobytu, w tym: świetlic terapeutycznych i
środowiskowych, przedszkoli, ośrodków wsparcia socjalnego, warsztatów terapii
zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej,
klubów, zakładów aktywizacji zawodowej i innych form wsparcia i rehabilitacji
indywidualnych i grupowych,
15) organizowanie wypoczynku, czasu wolnego oraz innych form aktywności (w tym
organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich opiekunów) dla
dzieci, młodzieży i dorosłych,
16) współpraca ze szkołami pedagogicznymi w zakresie praktyk i staży zawodowych,
17) organizowanie wystaw i kiermaszy prezentujących efekty pracy Fundacji,
18) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie miejsc
pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób z problemami psychicznymi i
neurologicznymi.

§8
1. Fundacja realizuje cele określone w § 7 w szczególności poprzez:
1) prowadzenie lub wspomaganie funkcjonowania placówek świadczących pomoc
społeczną i zdrowotną oraz rehabilitację społeczną i zawodową na terenie kraju a w
szczególności województwa lubelskiego,
2) pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb socjalno-bytowych osób
poszkodowanych, chorych i ich rodzin, organizowanie zbiórek żywności, odzieży,
artykułów szkolnych oraz pomoc finansowa,
3) pomoc w leczeniu w kraju i poza granicami kraju,
4) pomoc chorym zaopatrzeniu w leki oraz sprzęt rehabilitacyjno-leczniczy,
organizowanie zbiórek leków oraz sprzętu, a także środków finansowych potrzebnych
na ich zakup, sprowadzanie sprzętu medycznego i leków z zagranicy na potrzeby
chorych,
5) organizowanie zbiórek celowych pod kontem chorego wymagającego opieki i pomocy
w leczeniu,
6) organizowanie i finansowanie poradnictwa psychologicznego, pomoc w rozwiązywaniu
konfliktów społecznych, rodzinnych, pomoc w zaakceptowaniu faktu
niepełnosprawności, choroby bądź straty, pomoc w przezwyciężeniu wykluczenia
społecznego,
7) prowadzenie mediacji i negocjacji społecznych,
8) organizowanie pomocy prawnej poprzez kancelarie prawne,
9) organizowanie i finansowanie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia
zatrudnienia, możliwości przekwalifikowania, podjęcia dodatkowej edukacji, szkoleń
oraz innej formy pomocy bezrobotnym,
10) organizowanie i finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych oraz zagrożonych utratą
pracy,
11) inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz ochrony i promocji
zdrowia, ochrony środowiska, propagowania idei wolontariatu oraz mediacji i
negocjacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów społecznych, jak również
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
12) organizowanie seminariów, szkoleń, działalności wydawniczej oraz współpraca ze
środkami masowego przekazu, władzami lokalnymi oraz organizacjami
pozarządowymi z kraju i zagranicy,
13) współpraca z innymi fundacjami i stowarzyszeniami w celu pozyskiwania środków na
realizacje celów Fundacji,
14) wspieranie oraz samodzielne prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie
pomocy społecznej,
15) podejmowanie innych działań mających na celu realizację celów Fundacji.
2. Fundacja prowadzi działania określone w ust. 1 nieodpłatnie.
3. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z
innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów
statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego,
częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu
niezbędnych funduszy z innych źródeł. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez
członkostwo w organizacjach zrzeszających polskie i zagraniczne organizacje

pozarządowe, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku
publicznego.
4. Fundacja może prowadzić także działalność gospodarczą wspierającą realizację celów
statutowych.
§9
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą w zakresie
(według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
1) 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
2) 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;
3) 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
z wyłączeniem w zakresie
4) 72.1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych
i technicznych;
5) 72.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych;
6) 85.10.Z Wychowanie przedszkolne;
7) 85.20.Z. Szkoły podstawowe;
8) 85.3 Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych;
9) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
10) 85.4 Szkoły policealne oraz wyższe;
11) 85.5 Pozaszkolne formy edukacji;
12) 86.2 Praktyka lekarska;
13) 86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej;
14) 87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
15) 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
16) 94 Działalność organizacji członkowskich;
17) 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą
być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
3. Decyzję o zakresie, zasadach i formach wykonywania działalności gospodarczej
w dziedzinach wymienionych w ust. 1 podejmuje Zarząd.
4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska
wymagane koncesje, zezwolenia, pozwolenia, upoważnienia, zgody, licencje jeżeli
będzie to wymagane przez przepisy prawa.

Rozdział 3
Majątek i dochody Fundacji
§9
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy
tysiące złotych) przekazany przez Fundatora oraz środki finansowe, prawa majątkowe,
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, wartość środków majątkowych
fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza
niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 10
4.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
5.

Źródłami finansowania Fundacji są:
przychody z Funduszu Założycielskiego;
dotacje z budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego;
darowizny, spadki i zapisy;
dotacje;
przychody ze zbiórek i imprez publicznej;
przychody z majątku ruchomego i nieruchomego;
przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
przychody z innych źródeł.
Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów
statutowych.
§ 11

1. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych, zgodnie
z ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszty działalności samej Fundacji.
2. Środki pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 12
W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Prezes Zarządu Fundacji składa
jednoosobowo oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o
odrzuceniu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, ze stan
czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 13
Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków 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”;
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 ze statutowego celu Fundacji;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów
lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział 4
Organy Fundacji
§ 14
Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji,
2) Rada Fundacji.
§ 15
1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji jest uprawniony do załatwiania wszystkich spraw, nie zastrzeżonych
przez Statut dla Rady Fundacji. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) przygotowywanie programów działania Fundacji;
2) administrowanie i sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, przyjmowanie
darowizn, subwencji i zapisów na rzecz Fundacji;
3) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz składanie
ich właściwemu ministrowi;
4) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków
na wynagrodzenie i nagrody dla pracowników Fundacji;
5) składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

§ 16

1. Zarząd liczy od 1 do 3 członków, powoływanych na kadencje dwuletnie
z możliwością przedłużenia o kolejną kadencję przez Fundatora, a w razie śmierci
Fundatora Zarząd jest powoływany przez Radę Fundacji.
2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i
niemajątkowych w imieniu Fundacji wobec osób trzecich upoważniony jest każdy z
członków Zarządu jednoosobowo.
2. W imieniu Fundacji umowy, w których stroną jest członek zarządu Fundacji,
z wyłączeniem Prezesa, podpisuje Prezes Zarządu Fundacji.
3. Członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 17
1.
2.
3.
4.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
Prezes Zarządu z grona Zarządu może wyznaczyć Wiceprezesów.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał
wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków
§ 18

1.
2.
1)
2)

Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:
złożenia rezygnacji,
podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
Zarządu,
choroby lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
istotnego naruszenia postanowień Statutu.
Członkowie Zarządu za swoje działania odpowiadają przed Radą Fundacji.
Zarządowi Fundacji może przysługiwać zwrot kosztów, poniesionych w związku
z wykonywaniem obowiązków na rzecz Fundacji.
Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
Wynagrodzenie Członków Zarządu Fundacji określa uchwała Rady Fundacji.

3)
4)
5)
6)
3.
4.
5.
5.

§ 19
1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 5 członków powoływanych na okres 3 lat.
2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje swą decyzją Rada.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
1) śmierci Członka Rady;
2) pisemnego zrzeczenia się członkostwa;

3) wypełnienia przesłanek określonych w § 21 niniejszego Statutu;
4) odwołania Członka Rady Fundacji.
4. Rada Fundacji stwierdza w drodze uchwały ustanie członkostwa w przypadkach,
o których mowa w ust. 3 pkt 1-4.
5. Odwołanie z Rady Fundacji następuje z chwilą podjęcia jednomyślnej uchwały przez
Członków Rady Fundacji z wyłączeniem Członka, którego dotyczy odwołanie.

§ 20
1. Rada Fundacji sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Rada Fundacji stanowi ciało doradcze w realizacji określonych projektów
realizowanych przez Fundację.
3. Do szczególnych kompetencji Rady Fundacji należy:
1) propagowanie celów, dla realizacji których powstała Fundacja;
2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
3) sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Zarządu;
4) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
5) prawo do żądania udzielenia przez Zarząd informacji oraz przedstawienia wszelkich
dokumentów dotyczących prowadzonej przez Fundację działalności;
6) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 12. ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r.
o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. 1991 r. Nr 46 poz. 203)
7) zmiana Statutu Fundacji.
4. Rada Fundacji może, w drodze uchwały, określić ograniczenia w rozporządzaniu przez
Zarząd majątkiem Fundacji, w szczególności poprzez określenie maksymalnych kwot,
do wysokości których Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
a przekroczenie których będzie wymagało uprzedniej zgody Rady Fundacji wyrażonej
w uchwale.
5. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej połowy składu, chyba że przepisy niniejszego Statutu wymagają większości
kwalifikowanej lub jednomyślności.
6. Głosowanie jest jawne.
7. Każdy Członek Rady Fundacji ma jeden głos.
§ 21
1. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji oraz uchwala
regulamin Rady Fundacji.
2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady
Fundacji, nie rzadziej niż raz w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel
Zarządu.
3. Radę zwołuje się także na wniosek Zarządu.

§ 22

W umowach pomiędzy Fundacją, a członkiem zarządu Fundacji oraz w sporze z nim
Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji spośród swoich
członków lub osób trzecich.

§ 23
1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub
ze stosunkiem pracy z Fundacją.
2. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami
Zarządu,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości: nie wyższe niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok
poprzedni.
3. Członkowie Rady Fundacji składają pisemne oświadczenia w zakresie określonym
w ust. 2 pkt 1 i 2.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 24
Statut niniejszy może być zmieniony przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej
przez co najmniej połowę Członków Rady Fundacji.
§ 25
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych.
2. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały
po uzyskaniu zgody Rady Fundacji.
§ 26
1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub wyczerpania
środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały po
uzyskaniu zgody Rady Fundacji.
§ 27

Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
Do obowiązków likwidatora należy:
zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji;
sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu
3 miesięcy od daty ogłoszenia;
4) ściągnięcia wierzytelności i wypełnienia zobowiązań Fundacji;
5) spieniężenie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli poprzez
sprzedaż całości lub części tego majątku w trybie składania ofert.
3. Majątek w postaci środków pieniężnych pozostałych po likwidacji Fundacji przekazuje
się instytucjom prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.
1.
2.
1)
2)
3)

§ 28
Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
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