Załącznik
do uchwały Rady Fundacji Pomocy Rodzinom
Funkcjonariuszy i Pracowników UOP i ABW,
nr 8/2012, z dnia 18 grudnia 2012 r.

STATUT FUNDACJI
POMOCY RODZINOM
FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW UOP I ABW
(tekst jednolity)
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Fundacja pod nazwą: „Fundacja Pomocy Rodzinom Funkcjonariuszy i Pracowników UOP
i ABW”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez byłych szefów Urzędu Ochrony
Państwa lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego:
1)

Andrzeja Barcikowskiego;

2)

Gromosława Czempińskiego;

3)

Andrzeja Kapkowskiego;

4)

Jerzego Kicińskiego;

5)

Tomasza Klimka;

6)

Jerzego Koniecznego;

7)

Krzysztofa Kozłowskiego;

8)

Andrzeja Milczanowskiego;

9)

Zbigniewa Nowka;

10) Jerzego Nóżkę;
11) Zbigniewa Siemiątkowskiego;
zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Marka
Bartnickiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Gałczyńskiego 4, dnia
16 czerwca 2010 r., za repertorium A Nr 9716/2010, działa na podstawie przepisów ustawy
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z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z poźn. zm.), ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003
r. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2.
1.

Fundacja posiada osobowość prawną.

2.

Fundacja od chwili wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego informacji, o której
mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, staje się organizacją pożytku publicznego.

§ 3.
1.

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

2.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3.

Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

4.

Fundacja może posługiwać się skrótem „PRoFiP”.

§ 4.
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 5.
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 6.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego.
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Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7.
Celem Fundacji jest udzielanie pomocy społecznej znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej lub materialnej i wymagającym wsparcia członkom rodzin funkcjonariuszy
i pracowników

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego,

jak

również

byłym

funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Urzędu
Ochrony Państwa posiadającym ustalone prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych
oraz członkom ich rodzin w zakresie:
1) leczenia lub rehabilitacji;
2) rozwiązywania problemów wynikających ze zdarzeń losowych;
3) rozwoju edukacyjnego dzieci.

§ 8.
Fundacja realizuje cele Fundacji wskazane w § 7 poprzez:
1)

udzielanie pomocy organizacyjnej, finansowej lub rzeczowej;

2)

dofinansowywanie kosztów rehabilitacji;

3)

dofinansowywanie

kosztów

leczenia,

w

tym

leków,

operacji

i

zabiegów

specjalistycznych;
4)

finansowanie stypendiów naukowych, artystycznych lub sportowych;

5)

prowadzenie działalności leczniczej.

§ 9.
1.

Działalność Fundacji określona w:
1)

§ 8 pkt 1-4 prowadzona jest jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego;

2)

§ 8 pkt 5 prowadzona jest jako odpłatna działalność pożytku publicznego.
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2.

Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi
pozostają oni 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) przekazywać majątku na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywać majątku na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Fundacji;
4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy
Fundator, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10.
Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatorów Fundusz Założycielski w kwocie
pieniężnej 5500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) oraz środki finansowe,
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
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§ 12.
1.

Dochody uzyskiwane przez Fundację mogą pochodzić w szczególności:
1)

z darowizn, spadków, zapisów oraz kwot wpłacanych przez podatników
w wysokości nieprzekraczającej 1% należnego podatku dochodowego od osób
fizycznych wynikającego z zeznania podatkowego;

2.

2)

z dotacji i subwencji osób prawnych;

3)

ze zbiórek i imprez publicznych;

4)

z majątku nieruchomego i ruchomego;

5)

z nawiązek i świadczeń pieniężnych orzekanych przez sądy;

6)

z odsetek bankowych.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jeśli uzna to za
korzystne dla Fundacji, oraz gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste,
że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

3.

Donatorami Fundacji nie mogą być osoby prawomocnie skazane za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

4.

Zarząd Fundacji może odmówić przyjęcia darowizny bez podania uzasadnienia.

§ 13.
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji oraz kosztów związanych z jej działalnością, o ile ofiarodawcy nie
postanowili inaczej.
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Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§ 14.
Organami Fundacji są:
1)

Rada Fundacji;

2)

Zarząd Fundacji.

§ 15.
1.

W skład Rady Fundacji wchodzi od pięciu do piętnastu członków powoływanych na
czas nieokreślony.

2.

Rada

Fundacji

wybiera

ze

swego

grona

Przewodniczącego

i

dwóch

Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady Fundacji.

§ 16.
1. W skład Rady Fundacji poza Fundatorami mogą wchodzić obecni oraz byli
funkcjonariusze i pracownicy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Urzędu
Ochrony Państwa, w ilości do trzech osób, oraz byli szefowie Urzędu Ochrony Państwa
lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ich zastępcy.
2. Pierwszy skład Rady Fundacji powoływany jest przez Fundatorów w drodze jednomyślnej
uchwały przy obecności wszystkich Fundatorów.
3. Następni członkowie Rady Fundacji, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub
dla rozszerzenia składu, powoływani będą przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Byli szefowie Urzędu Ochrony Państwa lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
mogą zostać członkami Rady Fundacji, jeżeli wyrażą taką wolę w pisemnym
oświadczeniu skierowanym do Przewodniczącego Rady Fundacji, a następnie Rada
Fundacji podejmie uchwałę o ich powołaniu.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa,
śmierci członka lub odwołania go przez Radę Fundacji z członkostwa w drodze
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jednomyślnej uchwały podjętej przez pozostałych członków na skutek niewykonywania
lub nienależytego wykonywania powierzonych mu obowiązków.
6. Członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu uczestniczenia w jej
pracach, a ponadto nie mogą:
1) być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z jego członkami w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej;
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych
i właściwie udokumentowanych kosztów w wysokości wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 17.
1. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji na pisemny wniosek Zarządu
Fundacji lub co najmniej jednego z członków Rady Fundacji, nie rzadziej niż dwa razy
w roku.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi
inaczej. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady
Fundacji.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji oraz
inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 18.
Rada Fundacji jest organem stanowiącym, opiniującym i kontrolnym, a do jej kompetencji
należy w szczególności:
1)

występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

2)

uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;

3)

opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
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4)

wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji;

5)

rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji;

6)

powoływanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady
Fundacji oraz ustalanie liczby członków Rady Fundacji;

7)

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, ustalanie liczby członków
Zarządu Fundacji, a także określanie zasad ich wynagradzania;

8)

uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji;

9)

udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji;

10) podejmowanie uchwał w przedmiocie połączenia się z inną fundacją, likwidacji
Fundacji oraz zmian Statutu Fundacji.

§ 19.
1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od trzech do pięciu członków powoływanych na czas
nieokreślony.
2. Zarząd Fundacji spośród swych członków powołuje Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek odwołania bądź śmierci członka
Zarządu Fundacji.
4. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu Fundacji w szczególności w razie: złożenia
przez

niego

rezygnacji

bądź

niewykonywania

lub

nienależytego

wypełniania

powierzonych mu obowiązków.
5. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20.
Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy,
na pisemny wniosek każdego z członków Zarządu Fundacji lub każdego z członków Rady
Fundacji.
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§ 21.
Zarząd

Fundacji

kieruje

działalnością

Fundacji

i

reprezentuje

ją

na

zewnątrz,

a w szczególności:
1) przygotowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji;
2) uchwala roczne i wieloletnie programy działania Fundacji;
3) rozstrzyga o finansowaniu jej statutowych celów;
4) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
5) sporządza corocznie, do dnia 30 marca sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności
za rok ubiegły oraz roczne sprawozdanie finansowe na zasadach określonych
w przepisach o rachunkowości;
6) przyjmuje darowizny, subwencje, dotacje, spadki i zapisy;
7) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz środki na wynagrodzenia dla
pracowników Fundacji;
8) podejmuje decyzje w innych sprawach niezastrzeżonych statutem dla Rady Fundacji.

§ 22.
Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Przy równowadze głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 23.
1. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie.
Uchwałę w tej sprawie podejmuje Rada Fundacji.
2. Umowy o pracę albo umowy zlecenia z osobami, o których mowa w ust. 1, zawiera
w imieniu Fundacji Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.

§ 24.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji, w tym
Prezes lub Wiceprezes.
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Rozdział V
ZMIANA STATUTU

§ 25.
Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.

§ 26.
Zmiana statutu może nastąpić w formie uchwały Rady Fundacji podjętej większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.
1.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.

2.

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

3.

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.

§ 28.
Likwidacja Fundacji może nastąpić po wyczerpaniu środków finansowych i majątku.

§ 29.
1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji z własnej
inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
2. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.
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3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostanie na rzecz fundacji lub
stowarzyszenia, których cele są zbieżne z celami określonymi w § 7 niniejszego Statutu.

§ 30.
Uchwały, o których mowa w § 18 pkt. 6, 7, 9 i 10 oraz w § 26, § 27 ust. 3 i § 29 ust. 1,
wymagają zatwierdzenia przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w terminie 30
dni od dnia ich podjęcia.

§ 31.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.
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