TEKST JEDNOLITY STATUTU
fundacji pod firmą FUNDACJA GÓRY PRZENOSIĆ im. dr Tytusa Chałubińskiego
uchwalonego w dniu 27 maja 2015 roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w dniu
27 sierpnia 2015 roku i 21 listopada 2018 roku:
STATUT FUNDACJI
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. FUNDACJA GÓRY PRZENOSIĆ im. dr Tytusa Chałubińskiego, zwana dalej Fundacją,
została ustanowiona przez spółkę pod firmą TATRA HOLDING spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej Fundatorem.
2. Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą FUNDACJA GÓRY PRZENOSIĆ.
3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
4. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
5. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić także
działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami
zagranicznymi.
6. Fundacja ma prawo powoływania jednostek organizacyjnych Fundacji, takich jak,
oddziałów, biur, filii i przedstawicielstw w kraju i zagranicą.
7. Fundacja może ustanawiać odznaki oraz tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami lub wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla celów Fundacji
lub dla samej Fundacji.
8. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
§ 2.
CELE FUNDACJI
1. Celem Fundacji jest:
1) pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,
2) promowanie i organizacja wolontariatu,
3) działalność charytatywna,
4) promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych,
5) aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności
rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych,
6) inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej
w zakresie teorii i praktyki rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
7) ochrona i promocja zdrowia,
8) pomoc społeczna umożliwiająca osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom i ich
rodzinom, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2. Fundacja realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:
1) gromadzenie środków materialnych i finansowych, w szczególności, darowizn,
dotacji, spadków, zapisów, zbiórek publicznych, papierów wartościowych i odsetek
bankowych,
2) organizowanie kwest pieniężnych,
3) organizowanie zbiórek pieniężnych wśród podmiotów w kraju lub za granicą,
4) pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych lub stałych,
5) współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi
i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju lub zagranicą,
6) udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom
prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji,
7) organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularnonaukowych poświęconych problemom ludzi niepełnosprawnych,
8) organizowanie festiwali artystycznych i koncertów oraz wystaw,
9) wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami,
10) ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie
uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
11) udzielanie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym w zakresie
podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do
normalnego funkcjonowania,
12) fundowanie stypendiów oraz finansowanie badań naukowych w zakresie rehabilitacji
osób niepełnosprawnych,
13) organizowanie i finansowanie operacji, zabiegów rehabilitacyjnych i medycznych,
14) organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych z udziałem osób
niepełnosprawnych,
15) podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów
Fundacji.
3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współpracować oraz wspierać działalność
innych osób i instytucji, która jest zbieżna z celami Fundacji.
§ 3.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
1. Na realizację celów Fundacji, Fundator przeznacza kwotę 5.000,- złotych (słownie
złotych: pięć tysięcy), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić, w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji, subwencji oraz grantów,
3) zbiórek, imprez publicznych, loterii i innych podobnych akcji społecznych
organizowanych przez Fundację zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) majątku Fundacji,
5) prowadzonej działalności gospodarczej,
6) odsetek bankowych od zgromadzonego kapitału,
7) operacji finansowych,
8) dywidend i zysków pochodzących z akcji i udziałów,

9) oraz innych źródeł dozwolonych prawem.
3. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą
samodzielnie bądź we współpracy z innymi podmiotami w kraju i zagranicą zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności w następującym
zakresie:
1) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania,
2) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
3) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
4) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
5) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana,
6) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
7) 90.04.Z. Działalność obiektów kulturalnych,
8) 94.99.Z. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
9) 93.19.Z. Pozostała działalność związana ze sportem,
10) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
6. Dochody osiągane z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczone
będą na realizację celów statutowych Fundacji oraz rozwoju tej działalności gospodarczej.
7. Na działalność gospodarczą Fundator przeznacza kwotę 1.000,- złotych (słownie złotych:
jeden tysiąc.)
§ 4.
ORGANY FUNDACJI. WŁADZE FUNDACJI.
1. Władzami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem
w pracach tego organu, w tym podróży.
§ 5.
RADA FUNDACJI
1. Rada Fundacji jest organem powołującym, opiniującym oraz kontrolnym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków, w tym Przewodniczącego Rady.
3. Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego, powołuje i odwołuje Fundator.
Członków Rady Fundacji powołuje się na czas nieokreślony.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, rezygnacji złożonej na
piśmie oraz śmierci Członka Rady Fundacji.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji.

6. W razie powołania Członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji,
członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas
pełnienia funkcji Członka Zarządu Fundacji.
7. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami, reprezentuje Radę na zewnątrz oraz
zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
8. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
9. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy
albo na pisemny wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora.
10. Rada Fundacji podejmuje swoje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów,
w razie równości w głosowaniu decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
11. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Taka uchwała jest ważna, gdy
wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały
i uchwała została podpisana przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
12. Do zadań Rady Fundacji należy, w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji,
2) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
3) dokonywanie oceny pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań
lub bilansu i udzielanie absolutorium Członkom Zarządu Fundacji,
4) kontrolowanie i nadzorowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
5) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
6) podejmowanie inicjatyw w sprawach funkcjonowania Fundacji,
7) uchwalanie zmian statutu Fundacji, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 statutu i uchwalania
tekstu jednolitego statutu,
8) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji – na
pisemny wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora,
9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Fundacji,
10) przyjęcie regulaminu Rady Fundacji
11) podejmowanie decyzji o przyznaniu Członkom Zarządu Fundacji wynagrodzenia
i jego wysokości.
§ 6.
ZARZĄD FUNDACJI
1. Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz kieruje bieżącą
działalnością Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy, w szczególności:
1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym przyjmowanie dotacji, subwencji,
grantów, darowizn, spadków i zapisów,
2) przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych, rocznych sprawozdań
z działalności Fundacji,
3) zarządzanie majątkiem Fundacji,
4) powoływanie jednostek organizacyjnych Fundacji,
5) opracowanie regulaminu Zarządu Fundacji,

3.

4.
5.

6.
7.
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9.

6) podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi podmiotami o podobnym
profilu działania,
7) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie Fundacji,
8) występowanie z wnioskiem w sprawie połączenia z inną fundacją lub w sprawie
likwidacji Fundacji,
9) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Fundatora
i Rady Fundacji.
Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 Członków powoływanych i odwoływanych przez
Radę Fundacji. Członków Zarządu Fundacji powołuje się na czas nieokreślony.
Kandydatem na Członka Zarządu Fundacji może zostać osoba, która spełnia łącznie
wszystkie niżej wymienione warunki:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) nie była karana za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślnie
popełnione przestępstwa skarbowe,
3) nie jest członkiem Rady Fundacji ani nie pozostaje z nim w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
4) posiada wyższe wykształcenie.
Pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora.
Mandat Członka Zarządu Fundacji ustaje z chwilą:
1) odwołania Członka Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji,
2) złożenia pisemnej rezygnacji przez Członka Zarządu Fundacji,
3) śmierci Członka Zarządu Fundacji,
4) uprawomocnienia się wyroku sądu karnego skazującego Członka Zarządu Fundacji za
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślnie popełnione
przestępstwa skarbowe.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo lub
dwóch Członków Zarządu Fundacji działających łącznie.
W trakcie czynności prawnych zawieranych pomiędzy Fundacją, a Członkiem Zarządu
Fundacji, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji do
dokonania oznaczonej czynności prawnej.
Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
miesiącu.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających
łącznie, Fundator lub Przewodniczący Rady Fundacji.
§ 7.
FUNDATOR

Do kompetencji Fundatora należy:
1) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego,
2) powołanie pierwszego Zarządu Fundacji,
3) zatwierdzanie zmian statutu,
4) zwoływanie posiedzeń Rady Fundacji,

5) zwoływanie posiedzeń Zarządu Fundacji.
§ 8.
LIKWIDACJA FUNDACJI
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych lub majątku
Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
1. Likwidację Fundacji przeprowadza Prezes Fundacji, chyba że Rada Fundacji wyznaczy
innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia
Zarządu Fundacji.
2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji Fundator przekazuje na cele zbieżne z celami
statutowymi.
§ 9.
ZMIANA STATUTU FUNDACJI
1.
2.

Zmiana Statutu Fundacji nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez
Fundację.
Zmiana Statutu wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązującego polskiego prawa oraz niniejszego
Statutu.

