
           Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone 
uchwałą  Zgromadzenia  Fundatorów - Założycieli   z  dnia  10  kwietnia 
1999  r.  oraz  aktem notarialnym z dnia 15 kwietnia  1999 r.,  a   także 
uchwałą Zgromadzenia Fundatorów-Założycieli z dnia 10 listopada 1999 r.

S T A T U T
Fundacji „GĘBICZYN”

§ 1.

1. Fundacja „GĘBICZYN” zwana w dalszej części Statutu „Fundacją” ustanowiona została 
przez  Fundatorów  -  Założycieli  w  osobach  Aliny  i  Stefana  Wawrzyniaków  aktem 
notarialnym z dnia 28 października 1996 roku nr rep. 7597/ 96 sporządzonym w Kancelarii 
Notarialnej w Czarnkowie przy ulicy Sikorskiego 15.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku 
( tekst jedn.: Dz. U.  z 1991 r. Nr 46 poz. 203) oraz innych obowiązujących przepisów 
prawa.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą fundacji.

§ 2.

Fundacja ustanowiona została na czas nieokreślony.

§ 3.

1. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych i gospodarczych Fundacja może prowa-

dzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz tworzyć oddziały, ośrodki, 
biura, przedstawicielstwa oraz przystępować do fundacji i spółek w kraju i za granicą.

3. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Gębiczyn.

§ 4.

Nadzór nad Fundacją co do zgodności jej działania z przepisami prawa oraz z celem, w jakim 
Fundacja została ustanowiona sprawuje Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5.

Fundacja  może  ustanawiać  odznaki,  medale  honorowe  i  przyznawać  je  wraz  z  innymi 
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.



§ 6.

1. Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, a w szczególności do 
celów Fundacji należy:

 1/  utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji i hipoterapii osób niepełnospraw-
nych,

2/   pomoc  w  finansowaniu  kosztów  rehabilitacji  i  hipoterapii  dzieci  i  młodzieży 
niepełnosprawnej,

3/  udzielanie  pomocy  w  organizacji  nowych  miejsc  pracy,  w  tym  dla  osób 
niepełnosprawnych.

            4/  utworzenie oraz prowadzenie ośrodka rewitalizacji  i  dokształcania dzieci  i 
młodzieży wiejskiej.

2.  Fundacja  realizować  będzie  swoje  cele  określone  w  postanowieniu  poprzedzającym 
zwłaszcza poprzez:

- sfinansowanie budowy, wyposażenia i działania ośrodka rehabilitacji i hipoterapii osób 
niepełnosprawnych, 

- sfinansowanie nabycia obiektów, niezbędnych prac adaptacyjnych oraz wyposażenia i 
działania ośrodka rewitalizacji i dokształcania dzieci i młodzieży wiejskiej,

- prowadzenie w systemie pozaszkolnym zajęć wyrównujących i uzupełniających wiedzę 
i doświadczenia dzieci i młodzieży wiejskiej, w tym środowisk popegeerowskich,

- wychowanie patriotyczno-obronne oraz jego promocja,
- wychowanie ekologiczne,
- przygotowanie nauczycieli i kadry pedagogicznej w zakresie rewitalizacji i dokształ-

cania dzieci i młodzieży wiejskiej,
-  prowadzenie promocji organizowania nowych miejsc pracy dla osób niepełnospraw-

nych,
-  popularyzowanie i  popieranie wymiany międzynarodowych doświadczeń w zakresie 

pomocy osobom niepełnosprawnym,
- wspieranie ruchu społecznego wokół celów Fundacji,
- wspieranie i propagowanie produkcji sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia stanowisk 

pracy osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie szkoleń, wykładów, konferencji i kursów związanych z rehabilitacją osób 

niepełnosprawnych i organizacją stanowisk pracy dla nich przeznaczonych,
- współpracę ze środkami masowego przekazu związaną z celami Fundacji,
-  upowszechnianie  informacji  i  wiedzy  o  możliwościach  niesienia  pomocy  osobom 

niepełnosprawnym,
-  współpracę  z  międzynarodowymi  i  zagranicznymi  organizacjami,  instytucjami  i 

fundacjami.

§ 7.

    1.  Dla  osiągnięcia  swoich  celów  Fundacja  może  wspierać  działalność  innych  osób 
prawnych, prowadzącą działalność zbieżną z jej celami.

    2. Działalność gospodarcza Fundacji może być realizowana również poprzez uczestnictwo 
w spółkach prawa cywilnego i  handlowego na zasadach określonych w stosownych 
przepisach.



MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000,oo złotych      
    ( jednego tysiąca złotych) oraz nieruchomość niezabudowana w Gębiczynie, stanowiąca 

część działki gruntu nr 97/5 o pow. 1,12 ha ( jeden hektar dwanaście arów) zapisana w 
księdze  wieczystej  Sądu  Rejonowego  w  Trzciance  Roki  Sądowe  w  Czarnkowie  za 
numerem KW 17028 przeznaczona w miejscowym planie  ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego pod usługi. Majątek wymieniony został w akcie notarialnym ustanowienia 
Fundacji i stanowi wartość 33 600 (trzydziestu trzech tysięcy sześciuset) złotych.

2.  Z  Funduszu  Założycielskiego  na  działalność  gospodarczą  przeznacza  się  kwotę  1000,- 
(jednego tysiąca) złotych.

§ 9.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 10.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a/ darowizn, spadków i zapisów,
b/ dotacji i subwencji osób prawnych,
c/ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d/ wpływów z operacji giełdowych Fundacji papierami wartościowymi ( z wyjątkiem 

obrotu tymi papierami),
e/ środków pochodzących z emisji obligacji,
f/ dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,
g/ dochodów z działalności gospodarczej.

§ 11.

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich 
celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§  12.

W  przypadkach  powołania  Fundacji  do  dziedziczenia  jej  zarząd  składa  oświadczenie  o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego 
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§  13.

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są w szczególności na realizację 

celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działania Fundacji .
3.  W celu zapewnienia  ciągłości  pracy Fundacji  tworzy się  fundusz rezerwowy,  na który 

przeznacza się corocznie odpis w wysokości 10 (dziesięciu) procent wypracowanego w 
roku obrachunkowym zysku.



§  14.

Osoby  fizyczne  i  prawne,  które  dokonują  na  rzecz  Fundacji  darowizny  lub  dotacji 
(jednorazowej lub łącznej ) w wysokości co najmniej 10 000,- (dziesięciu tysięcy) złotych 
uzyskują tytuł sponsora  Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

§  15.

Tytuł sponsora ma charakter osobisty.
§  16.

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych 
odrębnymi przepisami..

2.  W  księgach  rachunkowych  Fundacji  działalność  gospodarcza   jest  wyodrębniona  od 
działalności statutowej.

ORGANY FUNDACJI.

§  17.
1. Organami  Fundacji są:
        1/ Zgromadzenie Fundatorów,
        2/ Zarząd.
2. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach 

tych  organów,  mogą   jednak  w  uzasadnionych  przypadkach   domagać  się  zwrotu 
poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.

3.1. Za wyjątkiem odmiennych postanowień  Statutu decyzje i uchwały organów Fundacji 
zapadają zwykłą większością głosów, w obecności  co najmniej połowy członków.

3.2. W razie równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego obrad.

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

§  18.
    
1. Zgromadzenie Fundatorów składa się ze wszystkich fundatorów.
2. Skład Zgromadzenia Fundatorów może być na podstawie decyzji fundatorów powiększony 

o osoby wskazane decyzją Zgromadzenia Fundatorów, przy czym kadencja tych osób trwa 
3 lata.

3.  Osoby wskazane w ust.  2 mogą być odwołane ze składu Zgromadzenia Fundatorów w 
każdym czasie z ważnych powodów jednomyślną decyzją fundatorów.

§ 19.

1.  Zgromadzenie  Fundatorów  wybiera  ze  swego  grona  Prezesa,  który  nosi  tytuł  Prezesa 
Fundacji.

2. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa Fundacji Zgromadzenie 
Fundatorów powołuje ze swego grona inną osobę do pełnienia tej funkcji.



§ 20.

1. Zgromadzenie Fundatorów zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
2. Zebrania Zgromadzenia zwołuje Prezes Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu 

lub 2/3 fundatorów - zgłoszony  Prezesowi na piśmie.
3. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.

§  21.

1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
2. Do kompetencji fundatorów należy:      

a/ uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
           b/ podejmowanie decyzji o powoływaniu Zarządu oraz powoływaniu i odwoływaniu 

jego  członków,  jak  również  przyjmowanie  ich  rezygnacji  z  członkostwa  w 
Zarządzie,

           c/ wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
           d/ zatwierdzanie programów działania Fundacji,
           e/ przyjmowanie informacji Zarządu o działalności  i rozwoju Fundacji,
           f/  zajmowanie  stanowiska w sprawach przedłożonych przez  Zarząd lub  Radę 

Nadzorczą,
           g/ ustalanie wiążących wytycznych dla Zarządu co do wykorzystania zgromadzonych 

środków,
           h/ podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
           i/  zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji  i preliminarza kosztów jej 

działalności.

§  22.

Uchwały Zgromadzenia Fundatorów w sprawach:
    1/ zmiany Statutu Fundacji,
    2/ likwidacji i połączenia Fundacji
zapadają  bezwzględną  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy  członków 
Zgromadzenia.

§  23.

Do  udziału  w  posiedzeniu  Zgromadzenia  Fundatorów  mogą  być  zaproszone  osoby  i 
przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział tych 
osób ma charakter doradczy.

ZARZĄD

§  24.

1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony przez Zgromadzenie Fundatorów.
3. Członkami Zarządu mogą być również fundatorzy.
4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka zarządu.



5.  Jeżeli  z  chwilą  upływu  kadencji  nowy  skład  osobowy  Zarządu  nie  został  powołany 
dotychczasowy zarząd pełni swoje funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.

6.  Kadencja Zarządu upływa z dniem podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji  o odmowie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.

§  25.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Fundatorów.

§  26.

1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji i wszelkich działań w imieniu i na 
rzecz  Fundacji  we  wszystkich  sprawach,  jakie  nie  są  zastrzeżone  dla  innych  organów 
Fundacji, a w szczególności:

        1/ opracowywanie programów działania Fundacji,
        2/ sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
        3/ sprawowanie zarządu jej majątkiem,
        4/ przyjmowanie subwencji, dotacji, spadków i zapisów,
        5/  ustalanie  wielkości  zatrudnienia  i  wysokości  środków  przeznaczonych  na 

wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
        6/ organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
        7/ powoływanie kierowników zakładów i zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych,
        8/  występowanie  z  wnioskami  w  sprawie  zmian  statutu,  połączenia  fundacji, 

przystąpienia do spółek prawa cywilnego i handlowego,
        9/ powoływanie pełnomocników.
2. Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz wyniki działalności.
3. Zbycie majątku trwałego lub jego obciążenie wymaga uchwały Zgromadzenia Fundatorów.

§  27.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§  28.

1.  Obsługę administracyjną Fundacji  zapewnia Biuro Fundacji  kierowane przez Dyrektora 
Generalnego, powoływanego przez Zarząd.

2.  Dyrektor  generalny ustala  strukturę  organizacyjną  Biura  oraz  zatrudnia  i  zwalnia  jego 
pracowników.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§  29.

Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje działalność produkcyjną polegającą na 
produkcji  materiałów budowlanych,  artykułów  rękodzieła  artystycznego  oraz  świadczenia 
usług  w  zakresie:  kultury  fizycznej,  turystyki  i  wypoczynku,  ochrony  zdrowia  i  opieki 
społecznej, rekreacji, kultury i oświaty.



§  30. 

1. Zakres prowadzenia działalności gospodarczej i jej organizację określa Zarząd Fundacji.
2. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód 

z niej przeznaczony jest  na finansowanie działalności statutowej i utworzenie funduszu 
rozwoju niezbędnego do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej.

ZMIANA STATUTU

§  31.

     1. Decyzję o zmianie Statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

POŁĄCZENIE FUNDACJI

§  32.

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego urzeczywistnienia swoich 
celów.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.
3. Decyzje o połączeniu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§  33.

Likwidacja Fundacji następuje w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub 
wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

§  34.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały 
podjętej bezwzględną większością głosów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  35.

1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej 
działalności za rok ubiegły. 

2. Zgromadzenie Fundatorów zawiadamia ministra nadzorującego działalność Fundacji o 
likwidacji i sposobie jej przeprowadzenia.

§  36.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.


	ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

