Statut Fundacji
§1
1. Uchwałą Rady i Zarządu Fundacji z dn. 26.03.2012 r. ustanowiona została Fundacja
nazwie:
Fundacja Pomocy Leśnikom i ich rodzinom imieniem Huberta Jurczyszyna
zwaną w dalszej części statutu Fundacją.
Fundatorami na rzecz Fundacji są:
Hubert Marian Jurczyszyn,
Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Regionu Zachodniego
z siedzibą w Szczecinie,
- Organizacja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność” przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z siedzibą
w Szczecinie.
2.Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r.
o fundacjach (Dz. U. nr 21, poz. 97)., ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r., poz. 873) , i ustawy
o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U.nr 28 z 25.02.2010 r. ,poz. 146) oraz postanowień niniejszego
statutu.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest m. Szczecin.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
§3

Celem Fundacji jest:
a/ ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna pracownikom i byłym pracownikom
z jednostek wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinie i ich rodzinom,
b/ organizowanie ruchu społecznego na rzecz pomocy leśnikom,
c/ inicjowanie i organizowanie imprez publicznych /giełdy, konkursy, zbiórki/,
§4
1. Fundacja realizuje cele statutowe przez gromadzenie środków finansowych
i zasobów materialnych na rzecz Fundacji,
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała
z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów
statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego,
częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w
uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach
zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub
tożsamych z celem Fundacji.
4. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako
zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

§5
1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa
nabyte przez Fundację.
2. Fundusz założycielski wynosi 12.000,00 zł / słownie: dwanaście tysięcy złotych/,
w tym wniesione przez:
a/ Pana Huberta Mariana Jurczyszyna w wysokości 10.000,00 zł,
b/ Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu
Zachodniego z siedzibą w Szczecinie w wysokości 1.000,00 zł,
c/ Organizację Zakładową Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
z siedzibą w Szczecinie w wysokości 1.000,00 zł.
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą
z:
a. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
b. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
c. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w
szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych
dostępnych na rynku kapitałowym
d. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych
e. odsetek i depozytów bankowych,
f. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te
mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd
Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca
darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie
towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na
dowolny cel statutowy.
5. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji,
Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku
małżeńskim 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
zwane dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji,
członków Zarządu Fundacji 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. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków
Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to
wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań
statutowych Fundacji,
d. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe.

6/ Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność,
o której mowa w pkt. § 3a.

§6

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych
we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
§7
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
§8
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji.
2. Zarząd
§9
1. Rada Fundacji składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków
Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia
składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może
nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady
kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy
zebraniom Rady.
5. Członkowie Rady Fundacji:
a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 10
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów;
w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji
sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu
specjalistów.

§ 11

Do zadań Rady należy w szczególności:
Nadzór nad działalnością Fundacji.
Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu
Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i
udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
6. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
7. Zatwierdzanie rocznych planów finansowych.
8. Zatwierdzanie regulaminów.
1.
2.
3.
4.
5.

§12
1. Zarząd Fundacji składa się z pięciu do dziewięciu członków
powoływanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Prezesa Zarządu powołuje Rada Fundacji.
4. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
5. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje jeżeli nie byli skazani prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. opracowanie rocznych planów finansowych,
b. opracowanie regulaminów,
c. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów,
d. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych
organizacji oraz o ich tworzeniu,
e. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą
większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.
5. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu
lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.
6. Zarząd co roku, do dnia 31marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 14
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu nie
mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 15
1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu,
dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków
finansowych i majątku Fundacji.
2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła
likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one
przekazane na rzecz, wskazanych przez Radę Fundacji, innych działających na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o celach zbliżonych do celów
Fundacji.

