Tekst jednolity z dnia 16 marca 2016 roku

Statut Fundacji 112

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Fundacja nosi nazwę Fundacja 112 (zwana dalej “Fundacją”), ustanowiona przez Jacka
Dziatkowskiego (zwanego dalej ”Fundatorem”), aktem notarialnym z dnia 15 stycznia 2016
roku Repertorium A. nr 117/2016 sporządzonym przed Aliną Cytryńską notariuszem w
Warszawie w kancelarii notarialnej Aliny Cytryńskiej przy Al. Solidarności 155 lok. 5, 00-877
Warszawa.
§2
1.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

2.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, niemniej w ramach
działań statutowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Fundacja może
prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3.

Fundacja może tworzyć oddziały, filie i agencje do realizacji poszczególnych zadań.
Fundacja działa na podstawie przepisów niniejszego Statutu i ustawy o fundacjach.

4.

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje Zarząd.

5.

Fundacja może przystępować do spółek, stowarzyszeń i fundacji.
§3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§4
1.

Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

2.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. Znak graficzny
zatwierdza Zarząd Fundacji.
§5

Fundacja może przyznawać tytuły Członka Honorowej Rady Fundacji, Ambasadora
Fundacji odznaki, medale honorowe, certyfikaty oraz inne nagrody i wyróżnienia, osobom
fizycznym, prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów
Fundacji.
Rozdział II.
Cele, zasady, formy i zakres działania Fundacji
§6
Celami Fundacji są:
1. Rozpowszechnianie, propagowanie, wspieranie, działań, edukacji i wiedzy w
zakresie ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa, bezpieczeństwa publicznego,
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bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, elektroenergetyki,
budownictwa, ratowania życia ludzkiego i wszelkiego mienia oraz związanych z
tym technik ratowniczych, projektowania systemów monitorowania, ostrzegania
zapobiegania zagrożeniom i awariom;
2. Wszechstronna pomoc materialna, niematerialna, w tym dzieciom, młodzieży,
osobom starszym, emerytom i rencistom, osobom chorym i niepełnosprawnym,
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, funkcjonariuszom Policji,
strażakom zawodowym i ochotnikom, funkcjonariuszom straży granicznej,
funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu, żołnierzom Sił Zbrojnych
Rzeczpospolitej Polskiej, ratownikom oraz ich rodzinom;
3. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki
zdrowotnej oraz wspieranie, propagowanie i upowszechnianie idei honorowego
krwiodawstwa i oddawania szpiku kostnego;
4. Popularyzowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony
środowiska i ekologii;
5. Wspieranie organizacyjne i finansowe sportu, zawodów, kultury fizycznej i
działalności turystyczno-krajoznawczej kształtujących sprawność indywidualną
i zespołową;
6. Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
§7
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania:
1. Organizowanie konferencji, kongresów, targów, szkoleń, kursów, prezentacji,
wystaw, prelekcji, koncertów, warsztatów naukowych, ćwiczeń, wykładów, gal i
konkursów – działalność ta będzie finansowana przez Fundację;
2. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,
ratowniczego oraz wyposażenia dla służb ratowniczych jak również sprzętu
służącego do wzbogacania wiedzy i umiejętności zawodowych;
3. Organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów
rehabilitacyjnych w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych;
4. Zakup leków i środków medycznych;
5. Zakup oraz zbiórka żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji
potrzeb życia codziennego;
6. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych – działalność ta
będzie finansowana przez Fundację;
7. Organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży;
8. Wydawanie książek, gazet, czasopism, broszur, ulotek, atlasów, map i wykresów
w jakiejkolwiek formie, w szczególności w formie drukowanej, elektronicznej i
dźwiękowej – działalność ta będzie finansowana przez Fundację;
9. Fundowanie stypendiów naukowych dla osób działających na rzecz służb
ratowniczych;
10. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami
pozarządowymi, w szczególności fundacjami i stowarzyszeniami oraz osobami
fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
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11. Upowszechnianie celów Fundacji w Internecie, w środkach masowego przekazu,
w formie audycji telewizyjnych lub radiowych, artykułów prasowych oraz
reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji;
12. Organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i innych
podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji –
działalność ta będzie finansowana przez Fundację;
13. Organizowanie inicjatyw o charakterze charytatywnym.
§8
1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Fundacja może wykonywać swoje usługi, na zasadach określonych w ustawie o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873 ze
zm.).
3. W działalności Fundacji zabronione jest:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z
którymi członkowie organów 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, ( zwanych dalej ”osobami bliskimi”),
b. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z
celu statutowego Fundacji,
d. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji
§9

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2000 zł określony w akcie
notarialnym ustanawiającym Fundację.

2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Fundacja czerpie środki finansowe z:
a.

darowizn, spadków i zapisów;

b.
odsetek od funduszy zdeponowanych w bankach oraz innych zysków z
kapitałów pieniężnych;
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c.
dotacji i subwencji osób prawnych i dotacji budżetowych Skarbu Państwa i
jednostek samorządu terytorialnego;
d.

dochodów ze zbiórek publicznych;

e.

wpłat pieniężnych oraz dochodu z majątku ruchomego i nieruchomego;

f.
dywidend, dochodów z udziałów w spółkach osobowych i cywilnych oraz
innych przychodów uzyskanych w związku z udziałem w spółkach;
g.
odpisów z 1% podatku od osób fizycznych, po uzyskaniu przez Fundację
statusu organizacji pożytku publicznego;

4. Wpływy pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
wykorzystywane do realizacji wszystkich celów Fundacji, o ile Darczyńcy nie
postanowią inaczej.

5. Darczyńcy mogą określać cel, na który przeznaczają swoje dary, o ile mieści się on w
zakresie działania Fundacji.

6. Darczyńcy lub sponsorzy zasłużeni dla Fundacji mogą otrzymać tytuł Honorowego
Darczyńcy, Sponsora Tytularnego, Ambasadora Fundacji lub inne tytuły.

7. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuca spadek.
Rozdział IV.
Organy Fundacji
§ 10
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji (zwany dalej ”Zarządem”);
2. Rada Fundacji (zwana dalej „Radą”).
Zarząd
§ 11
1.

Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora. Członkiem Zarządu może
zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2.

Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków w tym Prezesa Zarządu. Członkom
Zarządu funkcje w Zarządzie powierza Fundator.

3.

Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

4.

Do składu Zarządu Fundator może wyznaczyć sam siebie.

5.

Fundator może powoływać i odwoływać Członków Zarządu w każdym czasie.
§ 12

Zarząd:
1.

kieruje Fundacją;

2.

reprezentuje Fundację na zewnątrz;

3.

uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji;
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4.

sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;

5.

przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;

6.

sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;

7.

ustala regulamin Biura Fundacji;

8.

powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska
kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji; po zasięgnięciu
opinii Fundatora;

9.

ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;

10. podejmuje decyzję o przystąpieniu Fundacji do krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnym celu działania;
11. zatwierdza znak graficzny Fundacji;
12. podejmuje decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
13. podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji oraz o powołaniu likwidatora;
14. podejmuje decyzję o zmianie Statutu lub celów Fundacji.
§ 13
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich
Członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zasady
określonej powyżej nie stosuje się jeśli Zarząd jest jednoosobowy.
§ 14
1.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i
niemajątkowych oraz reprezentowania Fundacji w sądzie i poza sądem uprawniony jest
każdy z Członków Zarządu samodzielnie.

2.

Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa z chwilą odwołania, śmierci lub złożenia
rezygnacji przez Członka Zarządu.
§ 15

1.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

2.

Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy z Członków Zarządu, przesyłając informację o
terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej
możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem
posiedzenia.

3.

O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.
§ 16

1.

Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na umowę o pracę lub Fundacja
może z nimi zawrzeć umowę cywilnoprawną.

2.

W umowie między Członkiem Zarządu a Fundacją Fundację reprezentuje Rada.

3.

Wynagrodzenia dla Członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze
środków Fundacji, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez
Fundatora.
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Rada
§ 17
1.

Rada składa się z jednego lub większej liczby członków w tym Przewodniczącego.

2.

Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator w każdym czasie.

3.

Członkami Rady mogą być osoby fizyczne oraz organizacje społeczne, reprezentowane
przez swoich przedstawicieli.

4.

Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie, nie otrzymując z tego tytułu
wynagrodzenia.

5.

Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej. Członkiem Rady może zostać osoba, która nie była skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.

6.

Członkowie Rady powoływani są na czas nieokreślony.

7.

Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności
wszystkich

Członków

Rady.

W

razie

równej

liczby

głosów

decyduje

głos

Przewodniczącego.
8.

Zasady określonej w ust.§ 17 ust. 7 nie stosuje się jeśli skład Rady jest jednoosobowy.

9.

O posiedzeniu Rady muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Rady.

10. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady przesyłając informację o terminie i
miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem
poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
11. Mandat Członka Rady wygasa z chwilą odwołania, śmierci lub złożenia rezygnacji przez
Członka Rady.
§ 18
1.

Rada stanowi organ opiniodawczo-doradczy i nadzorujący Fundację.

2.

Rada:
a) nadzoruje prace Fundacji,
b) wytycza kierunki działań Fundacji,
c) opiniuje nowe i wieloletnie programy działań Fundacji,
d) wyraża opinię w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
e) rozpatruje roczne sprawozdania Zarządu.
f) kontroluje działalność Fundacji pod względem jej zgodności z ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr
96, poz. 873).
§ 19

Rada zbiera się co najmniej raz w roku, do dnia 31 marca.
§ 20
W celu wykonywania swoich zadań Rada jest uprawniona do:
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1.

Żądania

od

Zarządu

przedstawienia

wszystkich

dokumentów

dotyczących

działalności Fundacji oraz
2.

Udzielenia przez Zarząd wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji.
Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 21

1.

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu lub celów Fundacji podejmuje Zarząd.

2.

Wszelkie prawa i obowiązki Fundatora, nie przechodzą na jego następców prawnych.
§ 22

1.

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

2.

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.

3.

W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd.
§ 23

1.

O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd.

2.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Momentem decydującym o
likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania się środków finansowych jest sytuacja, w
której dalsze prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji.

3.

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się wskazanym w tym
celu przez Fundatora instytucjom lub przedsiębiorcom, których cele są zbieżne z celami
Fundacji.

4.

Na okres likwidacji Zarząd powołuje likwidatora, wyposażając go w niezbędne
uprawnienia i środki do zakończenia spraw bieżących Fundacji, rozdysponowania
pozostałym majątkiem Fundacji i przeprowadzenia innych czynności związanych z
likwidacją Fundacji. Likwidatorem może być członek organu Fundacji albo osoba
trzecia.

5.

O rozpoczęciu likwidacji Fundacji likwidator powiadamia odpowiedniego Ministra.

____________________________
Jacek Dziatkowski
Fundator
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