FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„SANUS”
ul. Wierzbowa 7
14 - 100 Ostróda

STATUT
Fundacji Niepełnosprawnych „SANUS”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja Niepełnosprawnych „SANUS” zwana w dalszej części Fundacją,
ustanowiona przez Fundatorów: Zofię Jankowską, Barbarę Ligman, zwanych
w dalszym ciągu Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 25 września 1991 r.
sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Ostródzie repertorium
5644/91 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 czerwca 1991 r.
o fundacjach, tekst jednolity, Dziennik Ustaw nr 46 poz. 203, oraz niniejszego
statutu.
§2
Siedzibą Fundacji jest miasto Ostróda woj. warmińsko - mazurskie.
§3
Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w zakresie
realizacji swoich celów i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§4
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Gospodarki Pracy i Polityki
Społecznej.
§5
Fundacja posiada osobowość prawną.
§6
Fundacja używa pieczęci z napisem:
Fundacja Niepełnosprawnych „SANUS” Ostróda.
§7
Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

Rozdział II
§8
Celami Fundacji są:
1. działanie na rzecz tworzenia ośrodków rekreacji, wypoczynku i rehabilitacji
pozamedycznej,
2. pomoc materialna niepełnosprawnym – rzeczowa,
3. pomoc materialna, finansowa, rzeczowa dzieciom i młodzieży
niepełnosprawnej - uczącej się.
§9
Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. utworzenie ośrodka z przystosowaniem na turnusy szkoleniowo –rekreacyjne
dla osób niepełnosprawnych,
2. organizowanie i prowadzenie różnych form działalności integracyjnej,
wymiana doświadczeń w zakresie organizacji życia w środowisku,
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3. prowadzenie działalności oświatowo - kulturalnej, tworzenie warunków do
odpoczynku,
4. prowadzenie turnusów szkoleniowo - rekreacyjnych w ramach integracji
środowiska,
5. tworzenie i rozwijanie działalności wydawniczej i poligraficznej za
pośrednictwem środków przekazu,
6. współpraca z ośrodkami i organizacjami służącymi niepełnosprawnym
w realizacji celów Fundacji,
7. prowadzenie działalności dochodowo - gospodarczej dla uzyskania środków
przeznaczonych na realizację zadań statutowych – działalność pożytku
publicznego ( zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt. 3 )
§ 10 Działalność statutowa fundacji zabrania :
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz
pracownicy organizacji 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,
zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego.
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe. OPP może więc kupować od tych
wszystkich osób, ale na normalnych zasadach rynkowych.

Rozdział III
§ 11
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 11.000.000 zł.
(1.100 zł.) słownie: jedenaście milionów złotych (jeden tysiąc sto złotych),
przekazany przez Fundatorów zgodnie z ustanowionym w § 1 aktem
notarialnym.
§ 12
Fundatorzy nie odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania finansowe
Fundacji.
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§ 13
Dochodami Fundacji są w szczególności:
1. zapisy i darowizny otrzymane od osób fizycznych i prawnych z kraju
i zagranicy,
2. dochody z ruchomości i nieruchomości stanowiących własność Fundacji,
3. jednorazowe wsparcie finansowe osób fizycznych i prawnych,
4. gospodarka finansowa Fundacji jest jawna,
5. wpływy z działalności gospodarczo - handlowej i usługowej przeznaczone
tylko i wyłącznie na cele Statutowe Fundacji, działalność pożytku
publicznego

Rozdział IV
Organizacja Fundacji i jej władza.
§ 14
Zarząd:
1. kieruje działalnością Fundacji, w tym działalnością gospodarczą, zarządza jej
majątkiem i reprezentuje na zewnątrz,
2. Zarząd Fundacji liczy od dwóch do piętnastu członków,
3. składa się z Prezesa oraz Sekretarza i Skarbnika, przy czym Skarbnikiem i
Sekretarzem może być ta sama osoba,
4. raz w roku na wspólnym posiedzeniu Rada Fundacji przedstawia plany,
preliminarze finansowe i sprawozdania,
5. w jego imieniu składają oświadczenia w zakresie praw i obowiązków
majątkowych upoważnieni do tego członkowie,
6. decyzje podejmuje się jednogłośnie, w przypadku nie uzyskania
jednomyślności obowiązuje kwalifikowana większość głosów, w przypadku
równej liczby głosów - głos rozstrzygający należy do Prezesa Zarządu
Fundacji,
7. kadencja Zarządu trwa czas nieokreślony,
8. Zarząd Fundacji powoływany i odwoływany jest przez Prezesa.
9. W razie rezygnacji lub śmierci Prezesa jego prawa i obowiązki przejmuje
zarząd, który spośród siebie wybierze nowego Prezesa.
§ 15
Rada:
1. jest organem programowo - rewizyjnym,
2. liczy od dwóch do piętnastu członków powołanych przez Prezesa,
3. działa kolegialnie wyłaniając za każdym razem przewodniczącego obrad,
4. przyjmuje sprawozdania roczne z działalności Zarządu i kieruje następnie po
udzieleniu Zarządowi absolutorium do Ministra,
5. ustala wspólnie z Zarządem i na wniosek Zarządu roczne plany działalności
i ewentualnie dokonuje zmian w tych planach,
6. organizuje swoje posiedzenia co najmniej raz w roku,
7. posiedzenia Rady odbywają się wspólnie z członkami Zarządu,
8. uchwały podejmowane są jednomyślnie, w przypadku nie uzyskania
jednomyślności obowiązuje kwalifikowana większość głosów, w przypadku
równej liczby głosów - głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego
obrad,
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9. kadencja Rady trwa trzy lata, mocą wspólnej decyzji Rady i Zarządu może
być przedłużona,
10.członkowie Rady Programowo Rewizyjnej nie mogą być członkami organu
zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej.
11.członkowie Rady Programowo – Rewizyjnej, nie mogą być skazani
wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
12. członkowie rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie
zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej
niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
Rozdział V Przepisy końcowe
§ 16
Fundacja ma prawo prowadzić działalność dochodową - działalność handlowa sklepy i usługi małej poligrafii a może być ona prowadzona wyłącznie jako
dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego a dochód z niej
( nadwyżka przychodów nad kosztami ) przeznaczony jest na działalność
pożytku publicznego.
§ 17
Zmiany w niniejszym Statucie ustanawia Zarząd Fundacji.
§ 18
Integralnymi częściami niniejszego Statutu są załączniki normujące zasady
działalności gospodarczej.
§ 19
Likwidacja Fundacji może nastąpić z woli Zarządu, z powodu wyczerpania jej
środków finansowych i majątku.
Uchwałę w tej sprawie podejmują wspólnie Rada i Zarząd Fundacji.
§ 20
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji - po uregulowaniu zobowiązań
i należności - przeznacza się na cele zbliżone z celami Fundacji.
§ 21
O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego Ministra.
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