STATUT
FUNDACJI SEMPER ADIUVENT

Postanowienia ogólne
§1
1.

2.

Fundacja pod nazwą Fundacja Semper Adiuvent, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez
Aliant Legal Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (04-980), ul.
Olecka 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy-Krajowy Rejestr Sądowy pod
numerem 649940 zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza Adama Palucha w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Krucza 23/31 m.
52/55, w dniu 8 maja 2018 roku, repertorium A nr 851/2018, działa na podstawie
przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2

Fundacja ma osobowość prawną.
§3
1.
2.

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony
§4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§6
Celami Fundacji są:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3) działalność charytatywna;
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7) pomoc Polonii i Polakom za granicą.
8) opieka nad zabytkami i miejscami pamięci w Polsce i za granicą.

§7
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności
pożytku publicznego.
2. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego jest realizowana poprzez:
1) zbieranie informacji o osobach potrzebujących pomocy oraz organizowanie na ich rzecz
pomocy oraz akcji charytatywnych;
2) upowszechnianie wiedzy na temat ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej,
rehabilitacji zawodowej i społecznej w szczególności dla inwalidów, osób w wieku
emerytalnym i niepełnosprawnych;
3) wspieranie wolontariatu i akcji charytatywnych;
4) organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) prowadzenie akcji informacyjnych;
6) świadczenie pomocy społecznej;
7) nawiązywanie współpracy z innymi fundacjami i organizacjami realizującymi podobne
cele jak Fundacja w kraju oraz za granicą.
8) Powoływanie Instytutów, Oddziałów i Filii.
3. Działalność odpłatna pożytku publicznego realizowana jest poprzez:
1) prowadzenie działalności wydawniczej;
2) organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji i wykładów, imprez i spotkań
kulturalnych, turystycznych i krajoznawczych;
3) organizowanie i sprawowanie opieki nad osobami starszymi;
4) uczestnictwo w pracach badawczych, przygotowanie opinii i ekspertyz dotyczących
osób starszych;
5) prowadzenie domów spokojnej starości.

§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną
z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji.

§9
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych), na który składają się wpłata Fundatorów w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych).

§ 10
Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
1) prowadzonej działalności gospodarczej;
2) darowizn, spadków i zapisów;
3) odsetek od środków pieniężnych Fundacji;
4) dotacji;
5) zbiórek, imprez publicznych, loterii, aukcji oraz akcji charytatywnych;
6) majątku Fundacji.
§ 11
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
§ 12
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 13
Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

hotele i podobne obiekty zakwaterowania - 55.10.Z;
pozostałe zakwaterowanie – 55.90.Z;
restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne - 56.10.A;
wydawanie książek – 58.11.Z;
pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z;
działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z;

7) pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z;
8) pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z;
9) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – 64.99.Z;
10) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z;
11) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z;
12) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – 69.20.Z;
13) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z;
14) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania70.22.Z;
15) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- 72.20.Z;
16) badanie rynku i opinii publicznej - 73.20 Z;
17) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana - 74.90.Z;
18) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura – 82.19 Z;
19) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z;
20) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B;
21) działalność szpitali – 86.10.Z;
22) działalność paramedyczna – 86.90.D;
23) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana –
86.90.E;
24) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z;
25) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych – 88.10.Z;
26) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.Z;
27) działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych –
91.03.Z;
28) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - 93.29.Z.
§ 14
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Fundacja nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem na rzecz
członków organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów
oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo 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”.
3. Fundacja nie przekazuje majątku organizacji na rzecz osób wchodzących w skład
organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
4. Fundacja nie wykorzystuje majątku organizacji na rzecz osób wchodzących w skład
organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w

stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu organizacji.
5. Fundacja nie kupuje towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby
wchodzące w skład organów Fundacji, pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Organy Fundacji.

§ 15
1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji,
2. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli, natomiast Zarząd Fundacji jest organem
zarządzającym.
Rada Fundacji.

§ 16
1. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków i jest wybierana na czteroletnią
kadencję przez Fundatora.
2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami,
reprezentuje Radę na zewnątrz, oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Rady Fundacji,
2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3) śmierci członka,
4) upływu kadencji
5) oświadczenia Fundatora o odwołaniu.

1.
2.
3.

4.

§ 17
Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,
zgłoszony na piśmie.
Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na
pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia
sprawy o szczególnym charakterze.
Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.

5. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji i
Fundatora.
6. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych
członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
7. Każdy z członków Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.
8. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący lub wskazany przez niego członek Rady.
§ 18
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) zmiana statutu Fundacji,
2) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
3) podejmowanie uchwał w zakresie programów działania Fundacji,
4) podejmowanie uchwał w zakresie wniosków i spraw przedłożonych przez Zarząd,
5) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu,
6) udzielenie skwitowania członkom Zarządu,
7) nadzór nad działalnością Fundacji.
8) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.
§ 19
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1) Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2) Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 20
1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Fundatora na
czteroletnią kadencję upływającą z dniem posiedzenia Rady Fundacji, na którym jest
rozpatrywane sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok pełnienia kadencji.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Fundator powołuje Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Fundatora przed upływem kadencji.
§ 21
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

3.

4.
5.
6.

b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji o podjęcie decyzji w sprawie zmian statutu
Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 22

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu
samodzielnie. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób do
składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu działający
samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających wspólnie.

Zmiana Statutu
§ 23
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu
mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie
założycielskim.
Połączenie z inną fundacją.

§ 24
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.

§ 25
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają
w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę
Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 26
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 27
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania
skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 28
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych
celach.

§ 29
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

