Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia statutu fundacji z 2019-03-20
Statut Fundacji VERITAS

§1
1. Przemysław Topornicki, zwany dalej “Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym
spisanym w dniu 2019-03-20 we Wrocławiu, przed Notariuszem Natalią Grosz, za
repertorium 1427/2019 Fundację o nazwie: Fundacja VERITAS, zwaną w dalszej
części statutu “Fundacją”.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 21, poz. 97 z późn. zm) oraz postanowień
niniejszego statutu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
zgodnie z prawem RP.
§3
Do zadań i celów funkcjonowania Fundacji należy:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) pomoc i wsparcie osób starszych i ochrona ich praw;
3) działalność charytatywna;
4) ochrona i promocja zdrowia;
5) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
9) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w
kraju i za granicą;
10) promocja sportu, turystyki i rekreacji;
11) promocja i organizacja wolontariatu;
12) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pożytku publicznego, w zakresie określonym wyżej.

§4
Fundacja swoje zadania i cele wypełnia poprzez:
1) organizację warsztatów, wydarzeń integracyjnych, wydarzeń sportowych, itp.;
2) pomoc w rozwoju społecznym;
3) powoływanie i prowadzenie ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej,
dziennych domów pobytu;
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4)
5)
6)
7)

organizowanie szkoleń, konferencji, wydarzeń kulturalnych itp.;
bezpośrednie wsparcie materialne;
organizowanie pomocy psychologicznej;
współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi i innymi
organizacjami pozarządowymi.
§5

1. Fundacja może prowadzić dodatkowo działalność gospodarczą, z której uzyskane
przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez:
a. Pomoc społeczną z zakwaterowaniem (PKD Dział 87);
b. Pomoc społeczną bez zakwaterowania (PKD Dział 88);
c. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
d. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
e. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i
osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);
f. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD
90.01.Z);
g. Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z);
h. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD
93.13.Z);
i.

Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);

j.

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).

3. Prowadzenie działalności gospodarczej przez instytucję nie może kolidować
z realizacją zadań statutowych.
4. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.
§6
Organami Fundacji są:
1. Zarząd,
2. Rada Fundacji.
§7
1. Fundator powołuje pierwszy skład Zarządu.
2. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, powoływanych przez Radę Fundacji na 5 letnią
kadencję.
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3. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe,
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na trzy
miesiące.
7. Rada Fundacji może podjąć decyzję o wynagrodzeniu dla członków Zarządu.
8. Prezes Zarządu obowiązany jest zwołać zebranie Zarządu na żądanie Rady
Fundacji lub co najmniej 2 członków Zarządu, najpóźniej w terminie 14 dni od
otrzymania żądania.
9. Zarząd co roku, do dnia 30 marca zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
10. W

przypadku

Zarządu

wieloosobowego

Zarząd

podejmuje

decyzje

na

posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
11. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Zarządu
Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu.
12. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji, odwołania lub
śmierci członka Zarządu.
13. Odwołania członka Zarządu dokonuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów.
§8
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności
1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
2) administrowanie działalnością Fundacji, zarządzanie majątkiem Fundacji i
udzielanie pełnomocnictw,
3) podjęcie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej;
4) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
5) opracowywanie planów finansowych i bilansów finansowych oraz sprawozdań
rocznych z działalności Fundacji,
6) przeprowadzanie likwidacji Fundacji w razie podjęcia takiej uchwały przez
Radę Fundacji,
7) wykonywanie innych funkcji nie zastrzeżonych do kompetencji innych
organów Fundacji.
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§9
1. Rada Fundacji składa się z Fundatora i co najmniej 2 członków wskazanych przez
Fundatora.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może
nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków, nie dotyczy to
Fundatora.
4. Przewodniczącym Rady jest Fundator.
5. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz
zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
6. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
7. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów;
w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 10
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1) Nadzór nad działalnością Fundacji.
2) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
3) Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
4) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia.
5) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i
udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
6) Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
7) Podejmowanie decyzji o wynagrodzeniu członków Rady.
§ 11
1. Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy po
uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji albo na wniosek Zarządu.
2. Rada Fundacji dokonuje zmian statutu uchwałą podjętą bezwzględną większością
głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji.
§ 12
Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane w oświadczeniu woli o
ustanowieniu Fundacji, ruchomości i nieruchomości oraz środki finansowe nabyte
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przez Fundację w trakcie jej działalności, w tym m. in. : dotacje, darowizny, spadki,
zapisy, granty.
§ 13
1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu,
dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków
finansowych i majątku Fundacji.
2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła
likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane
na cele

pożytku

publicznego

innym, wskazanym przez Radę

Fundacji,

organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji statutowe zbliżone
są do celów Fundacji.

