
STATUT FUNDACJI POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM 

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM „PRZYSTAŃ” 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Fundacja Pomocy Osobom Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym „PRZYSTAŃ", zwana 

dalej Fundacją ustanowiona została przez Beatę Calik; Edytę Wolską; Andrzeja Majkowskiego, 

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym (Rep. A nr. 238512011), sporządzonym przez 

notariusza Łukasza Bielińskiego w kancelarii notarialnej w Pucku przy ul. Plac Obrońców 

Wybrzeża 6, dnia 19 listopada 2014r. i działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 

kwietnia 1984 roku z późniejszymi zmianami oraz na podstawie niniejszego statutu. 

§2 

Fundacja posiada osobowość prawną i powołana została na czas nieograniczony. 

§3 

Siedzibą Fundacji jest miasto Puck. 

§4 

Fundacja swoim działaniem obejmuje obszar województwa pomorskiego, w szczególności, 

teren powiatu puckiego i powiatów ościennych. 

§5 

W przypadku wystąpienie takiej potrzeby, Fundacja może rozszerzyć swoją działalność na cały 

obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a także podejmować współpracę z organizacjami pozarządo-

wymi z innych krajów Unii Europejskiej, 

§6 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

§7 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej. 

§8 

Fundacja może używać skróconej nazwy - Fundacja Przystań. 

§9 

Fundacja używa pieczęci zawierającej dane identyfikujące Fundację i wyróżniający ją znak 

graficzny. 

§l0 

Fundacja zastrzega sobie prawo do używania wyróżniającego ją znaku graficznego. 



§ l1 

W swoim działaniu Fundacja kieruje się zasadami Katolickiej Nauki Społecznej 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA FUNDACJI 

§12 

Nadrzędnym celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym spowodowanym między innymi: podeszłym wiekiem, niepełnosprawnością pro-

blemem alkoholowym, długotrwałym bezrobociem, chorobą lub gorszą sytuacją ekonomiczną, 

m. in. w przypadku rodzin wielodzietnych. 

§13 

Celami szczegółowymi Fundacji są. 

a) zmiana i poprawa świadomości społecznej w zakresie opieki nad osobami starszymi i nie-

pełnosprawnymi; 

b) poprawa, jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

c) propagowanie polityki ochrony zdrowia i opieki nad osobami zagrożonymi wyklucze-

niem społecznym w szczególności nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, w ra-

mach realizacji idei zjednoczonej Europy w zakresie polityki społecznej; 

d) uświadomienie społeczeństwu korzyści wynikających ze stworzenia infrastruktury 

służącej do przejęcia opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w porze 

dziennej; 

e) integracja społeczna i zawodowa osób zagrażanych wykluczeniem społecznym; 

f) aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób dotychczas 

zajmujących się opieką nad bliskimi wymagającymi długotrwałej opieki; 

g) wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

h) propagowanie idei wczesnego przeciwdziałania chorobom nowotworowym; 

i) szeroko pojęta diagnostyka chorób nowotworowych poprzez współpracę z onkologami; 

j) edukacja społeczeństwa w zakresie wczesnej profilaktyki chorób onkologicznych; 

k) promowanie działalności charytatywnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w tym osób starszych i niepełnosprawnych oraz na rzecz instytucji zajmują-

cych się opieką nad tymi osobami; 

l) promowanie idei podnoszenia własnej wartości, poprzez. działanie na rzecz osób 

starszych i niepełnosprawnych w formie wolontariatu; 

m) promowanie idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 



n) promocja zdrowego trybu życia w tym odżywiania; 

§14 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez: 

a) działalność informacyjno-edukacyjną poszerzającą wiedzę na temat integracji społecznej 

i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

b) tworzenie systemu dziennej opieki poprzez zakładanie ośrodków wsparcia i rehabilitacji; 

c) organizowanie, prowadzenie punktów gastronomicznych z tanią i zdrową żywnością oraz 

poradni zdrowego trybu rycia i żywienia; 

d) organizowanie kursów dokształcających dla osób zagrożonych wykluczeniem społe-

cznym w zakresie opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także dla dotych-

czasowych opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych; 

e) zatrudnianie absolwentów ww. kursów w domach dziennego wsparcia i rehabilitacji; 

f) pomoc doradcza przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej, polegającej na 

świadczeniu usług opiekuńczych; 

g) wspomaganie i propagowanie integracji społecznej poprzez organizację okolicznościo-

wych imprez kulturalnych dla grup międzypokoleniowych, mieszanych np. sprawni - 

niepełnosprawni, starsi - młodzież i dzieci, z udziałem znanych postaci świata kultury 

polityki i biznesu; 

h) prowadzenie stałych zajęć integracyjnych, różnych form doradztwa, coachingu rozwojo-

wego czy wsparcia psychologicznego oraz kół zainteresowań, takich jak chóralne, 

teatralne, plastyczne czy fotograficzne, dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

i) prowadzenie warsztatów informatycznych dla osób z grupy wykluczenia społecznego 

m.in. starszych, bezrobotnych; 

j) organizowanie zbiorek pieniężnych na zakup leków i sprzętu specjalistycznego oraz 

innych materiałów potrzebnych do sprawowania opieki nad osobami starszymi i niepeł-

nosprawnymi; 

k) współpracę z samorządami w celu pozyskania wsparcia dla wykonywania celów statuto-

wych; 

l) przeprowadzanie akcji edukacyjnych wśród osób zagrożonych wykluczeniem społe-

cznym, w tym dla osób z grupy o zwiększonym ryzyku zachorowania na chorobę nowo-

tworową tzw. 50+, uświadamiających o korzyściach płynących z wczesnej profilaktyki 

chorób nowotworowych; 



m) organizowanie bezpłatnych badan diagnostycznych mających na celu wykrywanie 

chorób nowotworowych; 

n) pomoc dla osób z diagnozą choroby onkologicznej w rozpoczęciu procesu leczenia 

uwzględniającego min. pomoc lekarską, psychologiczną oraz inne formy wsparcia; 

o) współpracę z lekarzami, rehabilitantami, duchownymi, psychologami w celu uzyskania 

wsparcia dla podopiecznych Fundacji; 

p) organizację wolontariatu w domach wsparcia i rehabilitacji oraz przy innych działaniach 

Fundacji; 

q) organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych związanych z promowaniem idei 

powstania społeczeństwa obywatelskiego; 

r) wspieranie innych organizacji oraz podmiotów ekonomii społecznej, których działania są 

zbieżne z celami Fundacji. 

§15 

Cele statutowe Fundacji pokrywają się z niżej wymienionymi zadaniami, pochodzącymi z usta-

wy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 roku, takimi jak: 

a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

b) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

c) ochrona i promocja zdrowia; 

d) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

e) działalność na rzecz, osób w wieku emerytalnym; 

f) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożo-

nych zwolnieniem z pracy; 

g) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości; 

h) promocja i organizacja wolontariatu; 

i) działalność charytatywna; 

j) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej; 

k) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

l) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 

§ 16 

Fundacja może realizować swoje cele poprzez działalność statutową odpłatną i nieodpłatną. 

 



ROZDZIAŁ III 

MAJĄTEK I DOCHODY FI"INDACJI 

§17 

Majątek Fundacji stanowią: 

a) fundusz założycielski o wartości 2 700 PLN, składający się ze środków pieniężnych 

w wysokości 1 200 PLN oraz majątku rzeczowego o wartości 1 500 PLN 

b) inne mienie nabyte w trakcie działania Fundacji. 

§18 

Źródłami zwiększającymi majątek Fundacji mogą być: 

a) darowizny, spadki i subwencje; 

b) zbiórki pieniężne; 

c) granty i dotacje; 

d) dochody z praw majątkowych; 

e) odsetki od depozytów bankowych; 

f) odpłatna działalność statutowa; 

g) 1% odpisu podatku dochodowego w momencie stania się Organizacją Pożytku 

Publicznego. 

§19 

W celu pozyskania środków na prowadzenie działalności statutowej Fundacja może współ-

pracować na zasadach partnerskich z innymi organizacjami oraz może przystępować do spółek, 

spółdzielni i łączyć się z innymi fundacjami. 

§20 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 

 

ROZDZIAŁ IV 

OSOBY WSPIERAJĄCE FUNDACJĘ 

§21 

Zarząd Fundacji prowadzi listę osób wspierających Fundację. 

§22 

Na liście osób wspierających Fundację może figurować każda osoba fizyczna lub prawna 

popierająca cele Fundacji i udzielająca jej stałej pomocy materialnej lub rzeczowej. 

 

 

 



§23 

Osoby, których nazwiska znajdują się na liście osób wspierających Fundację oraz członkowie 

ich rodzin, mają prawo pierwszeństwa do korzystania z pomocy Fundacji w zakresie .jej działań 

statutowych. 

 

ROZDZLAŁ V 

ORGANY FUNDACJI 

§24 

Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. 

§25 

W kompetencjach Rady Fundacji leży powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji, a także 

dokonywanie zmian w Statucie Fundacji oraz w planach działań strategicznych Fundacji 

przedstawianych przez. Zarząd, Fundacji. 

§26 

W skład Rady Fundacji, obok Fundatorów którzy wchodzą w jej skład na mocy niniejszego 

statutu, mogą wejść: przedstawiciel samorządu lokalnego, ekspert w dziedzinie ochrony 

zdrowia oraz przedstawiciel społeczeństwa, cieszący się dużym autorytetem. 

§27 

Członkowie Rady Fundacji, poza Fundatorami, którzy są nimi dożywotnio, powoływani są do 

niej co 5 lat, 

§28 

Do Rady Fundacji powołana nie może być osoba pozbawiona praw obywatelskich ani osoba 

skazana prawomocnym wyrokiem sądu. 

§29 

Udział w Radzie Fundacji wygasa w przypadku śmierci lub rezygnacji któregoś z członków 

oraz w związku z decyzją o wykluczeniu członka Rady, na podstawie głosowania przeprowa-

dzonego przez Radę Fundacji, na wniosek złożony, przez co najmniej 2 członków Rady, 

dotyczący zastrzeżeń, co do pracy wykonywanej przez tego członka Rady, a także w przypadku 

skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem sądu. 

§30 

Rada Fundacji wybiera spośród siebie Przewodniczącego Rady Fundacji w glosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów. 

 

 



§31 

Zmiana Przewodniczącego Rady Fundacji może nastąpić w przypadku jego śmierci lub 

rezygnacji oraz na skutek odwołania go decyzją Rady Fundacji, na podstawie wyniku głoso-

wania, przeprowadzonego na pisemny wniosek, złożony, przez co najmniej 2 członków Rady, 

a także w związku z toczącym się postępowaniem karnym, w stosunku do osoby Przewodni-

czącego Rady. 

§32 

Przewodniczący zwołuje i kieruje zebraniami Rady Fundacji. 

§33 

Zebrania Rady Fundacji: 

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej 2 razy w roku tj. pomiędzy l, a 10 stycznia, celem 

zatwierdzenia rocznego planu działania Fundacji oraz pomiędzy 1, a 10 lutego, celem 

rozliczenia Zarządu Fundacji z wykonania planu za rok poprzedni. 

2. Rada Fundacji zbiera się także na wniosek jej Przewodniczącego lub na wniosek Prezesa 

Zarządu Fundacji w sprawach wielkiej wagi, np. dotyczących istotnych zmian w planie 

rocznym czy w statucie oraz w sprawach dotyczących zmian personalnych w składzie 

Rady Fundacji lub jej Zarządu. 

§34 

Za udział w pracach Rady Fundacji, członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia lecz mogą 

otrzymywać refundację kosztów związanych z udziałem w tych pracach. 

§35 

Organem kierującym bieżącą działalnością Fundacji jest 2 osobowy Zarząd Fundacji. 

§36 

Pierwszy Zarząd Fundacji, tj. Prezes i V-ce Prezes, wybierani są przez Fundatorów 

§37 

Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 lata. 

§38 

Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu Fundacji. 

§39 

Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu lub 

pozbawiona praw obywatelskich. 

§40 

Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację w kontaktach zewnętrznych. 

 



§41 

Decyzje dotyczące Fundacji, a noszące za sobą skutki finansowe o wysokości do 5 000 PLN 

podejmuje Prezes Zarządu, a powyżej 5 000 PLN asygnowane muszą być podpisami 2 człon-

ków Zarządu, tj. Prezesa i V-ce Prezesa. 

§42 

Zarząd Fundacji opracowuje roczny plan działania Fundacji i przedstawia go do zatwierdzenia 

przez Radę Fundacji na spotkaniu, pomiędzy 1, a 10 stycznia każdego roku. 

§43 

Obowiązkiem Zarządu Fundacji jest sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowią-

zującymi przepisami prawa, oraz także dla Rady Fundacji, po zakończeniu każdego roku 

obrachunkowego i przedstawia go Radzie do rozliczenia na spotkaniu pomiędzy 1, a l0 lutego. 

§44 

Za rok obrachunkowy przyjmuje się rok kalendarzowy. 

§45 

Poza planem rocznym, Zarząd Fundacji ma również obowiązek opracowania 3-letniego planu 

działania Fundacji i przedstawia go do zatwierdzenia na spotkaniu Rady, pomiędzy l, a l0 lutego 

w pierwszym roku trwania kadencji. 

§46 

Fundatorzy zobowiązują Zarząd, by do końca stycznia 2015 roku, powołał Radę Fundacji, która 

zatwierdzi plany działania Fundacji na rok 20l5 oraz na całą 3 letnią kadencję, przedstawione 

przez Zarząd. 

§47 

Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w przypadku jego śmierci lub pisemnej rezygnacji 

oraz w związku z decyzją Rady Fundacji wydaną na skutek głosowania przeprowadzonego na 

pisemny wniosek, co najmniej 2 członków Rady Fundacji, dotyczący zastrzeżeń, co do pracy 

przez niego wykonywanej oraz w przypadku nieudzielenia Zarządowi absolutorium. 

§48 

W przypadku wszczęcia postępowania sądowego przeciwko członkowi Zarządu, jego 

członkostwo zostaje zawieszone do czasu zakończenia tego postępowania, a gdy takie postępo-

wanie zakończy się wyrokiem skazującym, to taki członek Zarządu zostaje odwołany. 

§49 

Nie można łączyć ze sobą członkostwa w Radzie Fundacji i Zarządu Fundacji. 

 

 



§50 

W przypadku powołania do Zarządu Fundacji członka Rady Fundacji jego członkostwo 

w Radzie Fundacji zostaje zawieszone na czas pracy w Zarządzie Fundacji. 

 

ROZDZIAŁ VI 

LIKWIDACJA FUNDACJI 

§5l 

Likwidacja Fundacji może nastąpić w przypadku braku środków na dalsze działania lub w przy-

padku gdy organy sądowe wydadzą postanowienie o jej likwidacji. 

§52 

Postępowanie likwidacyjne przeprowadza Zarząd Fundacji na podstawie decyzji Rady 

Fundacji. 

§53 

Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego pozostały majątek zostanie przekazany innej 

organizacji o podobnych celach działania, wskazanej przez Radę Fundacji. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§54 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagro-

dami osobom zasłużonym dla Fundacji. 

§55 

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem w którym zatwierdzą go podpisami wszyscy 

Fundatorzy. 

 

Podpisano dn. l9 listopada 2014 roku. 


