Tekst jednolity Statutu Fundacji ALex-Bezpieczny Kierowca z dnia 15 stycznia 2018 r.

Statut Fundacji „ALex –Bezpieczny Kierowca”
Postanowienia ogólne
§1
1.
Fundacja pod nazwą Fundacja „ALex – Bezpieczny Kierowca”,
ustanowiona została przez Aleksandra Puszkarewicza zwanego dalej
Fundatorem, oświadczeniem o ustanowieniu Fundacji złożonym w formie
aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Agnieszkę Jankowską, w
siedzibie Kancelarii Notarialnej w Stargardzie, przy ul. Hetmana Stefana
Czarnieckiego numer 2/4, za numerem repertorium A nr 140/2018 z dnia
23 stycznia 2018 roku.
2.
Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 06.04.1984 r. o
fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40 ze zm.) oraz postanowień niniejszego
statutu.
3.
W dalszej części statutu Fundacja „ALex – Bezpieczny Kierowca”
zwana jest Fundacją.
§2
1.

Fundacja posiada osobowość prawną.

2.

Siedzibą Fundacji jest Krzywnica.

3.

Fundacji została ustanowiona na czas nieoznaczony.
§3

1.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz
terytorium poza jej granicami po uzyskaniu przez Fundację niezbędnych
zezwoleń, jeżeli takowe są wymagane.

2.
Do właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić
działalność poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej.
§4
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.
§5
1.

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

2.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Cele i zasady działania fundacji
§6
Celami Fundacji są:
1.
zapewnienie właściwej ochrony praw i interesów zmotoryzowanych i
innych uczestników ruchu drogowego oraz życia publicznego,
2.
edukacja i budowanie świadomości prawnej uczestników ruchu
drogowego,
3.
gromadzenie środków, zapasów materialnych w celu utrzymania i
wspierania ww. działań,
4.
propagowanie i rozwijanie postaw, inicjatyw i działań mających na
celu pomoc poszkodowanym przez zdarzenia drogowe,
5.
promocja działań sprzyjających
Kierowcy w ruchu drogowym,

zwiększaniu

bezpieczeństwa

6.
wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek
organizacyjnych, które podejmują wyżej wskazane działania,

7.
budowanie świadomości prawnej oraz propagowanie umiejętności
korzystania z praw obywatelskich,
8.
pomoc ofiarom przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym oraz
osobom poszkodowanym w wyniku wadliwego działania systemu
prawnego,
9.
inicjowanie i prowadzenie działań służących profilaktyce zagrożeń w
ruchu drogowym, usuwanie naruszeń prawa, zgłaszanie inicjatyw
legislacyjnych.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.
prowadzenie i finansowanie działalności własnych oddziałów,
placówek, programów edukacyjnych, a także organizowanie i prowadzenie
szkoleń, w formie nieodpłatnej,
2.
doradztwo i pomoc prawną poszkodowanym uczestnikom ruchu
drogowego,
3.
rzecznictwo
drogowego,

interesów

poszkodowanych

uczestników

ruchu

4.
współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie wymienionym
w celach działania Fundacji,

Majątek i dochody fundacji
§8
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) oraz środki finansowe,

prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w
toku jej działania.
§9
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1.
subwencji, dotacji, grantów,
otrzymanych z kraju i z zagranicy,
2.

darowizn,

spadków

i

zapisów

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

3.
dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw
majątkowych,
4.
odsetek bankowych pochodzących z lokat kapitałowych, operacji
finansowych, pożyczkowych,
5.

zaciągania pożyczek,

6.

inne wpływy i dochody.

§ 11
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.
§ 12
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 oczywistym, że stan
czynny spadku przekracza wysokość długów spadkowych.
§ 13
Zabrania się:
1.
udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem
Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub jej
pracowników oraz osób, z którymi Fundator, członkowie organów Fundacji
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, zwani dalej
„osobami bliskimi”.
2.
przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
3.
wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków
organu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
wynika ze statutowego celu Fundacji.
4.
zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczy
Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich
osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.

Organy Fundacji
§ 14
Organem Fundacji jest Zarząd.

§ 15
1.
Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób. Liczbę osób wchodzących w
skład Zarządu oraz ich funkcję ustala Fundator.
2.
W skład Zarządu wchodzi Fundator, o ile nie zrzeknie się uczestnictwa
w Zarządzie.
3.
Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora. Fundator
odwołuje i powołuje również członków Zarządu, w sytuacjach określonych
w ust.5 niniejszego paragrafu.
4.

Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony.

5.
Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka
Zarządu.
6.
Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora w trakcie trwania
kadencji może nastąpić w następujących przypadkach:
a.

złożenia rezygnacji,

b.
podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie
funkcji członka Zarządu,
c.
trwałej choroby lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do
sprawowania funkcji, co zostanie stwierdzone świadectwem lekarskim,
d.

niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

e.

nienależytego wypełniania funkcji członka zarządu,

f.

istotnego naruszenia postanowień Statutu przez członka zarządu,

g.

utarty zaufania przez Fundatora do członka zarządu.

7.
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
§ 16
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany i odwoływany
przez Fundatora.

§ 17
Prezes z grona Zarządu wyznacza Wiceprezesów.
§ 18
1.
W przypadku Zarządu jednoosobowego – do składania oświadczeń
woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych oraz
podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji upoważniony jest
jednoosobowo Prezes Zarządu.
2.

W przypadku Zarządu wieloosobowego:

a.
do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych oraz podpisywania dokumentów o wartości do 5.000 (słownie:
pięć tysięcy) złotych, upoważniony jest każdy z członków Zarządu
samodzielnie, a powyżej tej kwoty wymagane jest współdziałanie dwóch
członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu;
b.
do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
niemajątkowych upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 19
1.

Do kompetencji Zarządu należy:

1)

reprezentacja Fundacji na zewnątrz,

2)

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

3)

wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

4)

realizacja celów statutowych,

5)

sporządzanie planów pracy i budżetu,

6)

podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

7)
podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub likwidacji
Fundacji,
8)
zatrudnianie
woluntariuszami,

pracowników

i

podejmowanie

współpracy

z

9)
ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników
fundacji.
2.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do
ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego
członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.
3.
W przypadku Zarządu jednoosobowego wszelkie decyzje w ramach
kompetencji Zarządu są podejmowane przez Prezesa Fundacji.

§ 20
Ministrem właściwym ze względu na cele i zakres działalności Fundacji jest
Minister Sprawiedliwości.

Zmiana statutu i celów Fundacji
§ 21
1.
Zmiany w statucie lub zmiany celów Fundacji dokonuje jednomyślnie
Zarząd po uprzednim uzyskaniu pozytywnej pisemnej zgody Fundatora w
zakresie proponowanych zmian lub propozycji zmiany celów Fundacji.
2.

Zmiany statutu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Pozostałe postanowienia
§ 22
1.
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć
się z inną fundacją.
2.
Decyzje w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje
Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 23
1.
Fundacja podlega likwidacji w razie osiągniecia celów, dla których
została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i
majątku.
2.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji
po uzyskaniu pozytywnej w tym zakresie zgody Fundatora.
3.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z
zastrzeżeniem treści art. 5 ust 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których
działalność odpowiada celom Fundacji, przy czym decyzję w tym zakresie
podejmuje Fundator.
§ 24
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd
Rejonowy Wydział Gospodarczy KRS.

______________________________
Aleksander Puszkarewicz - Fundator

