Statut Fundacji Pandora
Tekst jednolity
Postanowienia Ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Pandora zwana dalej Fundacją ustanowiona jest przez Annę
Krawiec zwaną dalej fundatorem aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach1,
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie2 oraz
niniejszego Statutu.

§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Pabianice (woj. Łódzkie).
3. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia.
4. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za
ubiegły rok kalendarzowy.
5. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
6. Fundację powołano na czas nieokreślony.

§3
1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz poza jej granicami.
2. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
3. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
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Tekst jednolity: Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami
Tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach.
§4
1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w
kraju i za granicą.
2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych. Może
też być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i
prawem polskim dopuszczonych.
3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych
w ustawie o działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym
określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących
rachunkowości.
5. (uchylony).
6. Osiągany dochód Fundacja przeznaczać będzie na realizację celów statutowych i pokrycie
kosztów działalności

Cele Statutowe Fundacji

§5
Celami Fundacji są:
1. Organizowanie i niesienie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej osobom3
dotkniętym depresją oraz ich rodzinom.
2. Diagnozowanie, terapeutyzowanie i leczenie osób z depresją.
3. Działania na rzecz przywrócenia i aktywizacji osób cierpiących na depresję do życia w
społeczeństwie
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Dzieciom, młodzieży i dorosłym

4. Poszerzenie wiedzy społeczeństwa o wspomnianym problemie.
5. Propagowanie różnych form pomocy psychologicznej, psychoterapii, socjoterapii, wsparcia
oraz mediacji rodzinnych i społecznych.
6. Ochrona i promocja zdrowia psychicznego.
7. Prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej w zakresie popularyzacji pomocy
psychologicznej i psychiatrycznej.
8. Inicjowanie, wspieranie nowatorskich rozwiązań w ochronie praw osób z depresją.
Cele Fundacji mogą ulec zmianie.

§6
1. Fundacja realizuje swoje cele przez:
a) Propagowanie wiedzy na temat depresji oraz form terapii i konieczności jej podejmowania
b) Wspieranie i inicjowanie działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego
c) Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji, wykładów poświęconych
zagadnieniom związanym z celami statutowymi Fundacji (mogą być odpłatne)
d) Organizowanie zajęć terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej (mogą być odpłatne)
dla podopiecznych Fundacji
e) Organizowanie i prowadzenie terapii krótko- i długoterminowych dla osób cierpiących na
depresję (mogą być odpłatne)
f) Poradnictwo psychologiczne
g) Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla podopiecznych Fundacji przez tzw.
Mentorów- osoby, które pokonały depresję
h) Organizowanie wsparcia psychologicznego rodzinom osób dotkniętych depresją
i)

Działania na rzecz akceptacji i zrozumienia tego schorzenia przez społeczeństwo

j)

Aktywizowanie podopiecznych Fundacji do życia w społeczeństwie poprzez ułatwianie
dostępu do dóbr kultury jak kino, teatr, muzeum, koncerty i inne

k) Organizowanie czynnego wypoczynku podopiecznym Fundacji

l)

Prowadzenie

wolontariatu,

upowszechnianie

instytucji

wolontariatu

poprzez

organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy
m) Prowadzenie działalności statutowej w internecie
n) Prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w
kraju i za granicą w celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób
pracujących z podopiecznymi Fundacji oraz ich rodzinami, w tym wolontariuszy
o) Współpracę z władzami lokalnymi, samorządowymi, rządowymi, organizacjami
pozarządowymi, szkołami, środkami masowego przekazu, szpitalami psychiatrycznymi,
poradniami psychologicznymi oraz innymi instytucjami publicznymi i prywatnymi w
kraju i za granicą w zakresie określonym w celach działalności Fundacji
p) Współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami w celu pozyskiwania środków na
realizację celów Fundacji
q) Działalność wydawniczą poprzez wydawanie książek, broszur, ulotek, folderów,
plakatów, materiałów edukacyjno-informacyjnych
r) Wspieranie i prowadzenie społecznych kampanii informacyjnych przyczyniających się do
realizacji celów statutowych Fundacji
s) Podejmowanie innych działań dozwolonych prawem.
2. (uchylony)

Majątek i Dochody Fundacji

§7
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 1200 zł, tworzący fundusz
założycielski Fundacji oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez
Fundację w toku jej działania
2. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) Darowizn, spadków, zapisów
b) Dotacji, datków, subwencji, grantów

c) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej
rzecz
d) Aukcji
e) Nawiązek
f) Wpłat 1% podatku od podatników
g) Zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą
h) Operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi
i)

Innego rodzaju przysporzenia majątkowe i niemajątkowe poczynione na rzecz Fundacji
przez Krajowe i Zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej

j)

Odpłatnej działalności statutowej

k) (uchylony)
l)

Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych
i zagranicznych zgodnie z przepisami prawa polskiego.
4. Przejęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez
Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
5. Dochody przychodzące z darowizn, spadków, dotacji i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§8
1. Środki pochodzące z majątku Fundacji przeznaczone są w całości na realizację celów pożytku
publicznego oraz pokrycie kosztów działalności i rozwój Fundacji
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji

§9
Majątek Fundacji nie może być obciążony przez:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie organów
oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w
innym 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, zwanymi dalej osobami bliskimi.
2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystanie majątku Fundacji 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 Fundacji.
4. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§10
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

§11
Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

§12
Nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego

1.

Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest jako działalność nieodpłatma i odpłatna

w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2.

Decyzję o podjęciu działalności odpłatnej z określeniem jej zakresu podejmuje

każdorazowo zarząd Fundacji w drodze uchwały.

Władze Fundacji
§13
1. Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą
b) Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.
2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 członków.
3. (uchylony).
4. Członkiem Rady Fundacji może być osoba fizyczna, pełnoletnia mająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
5. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
6. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady
na miejsce osób, które przestały pełnić funkcje członka Rady lub dla rozszerzenia jej składu,
powołuje swoją decyzją Rada Fundacji.
7. Rada Fundacji na swoim pierwszym posiedzeniu, po jej wybraniu, wybiera ze swojego grona
Przewodniczącego Rady i jego zastępcę. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami,
reprezentuje Radę na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom.
8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
a) Złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie Fundacji

b) Śmierci jej członka
c) Odwołania przez Fundatora, w szczególności z powodu:
- działania na szkodę Fundacji
- nienależytego wypełniania funkcji członka Rady
- naruszenia postanowień statutu Fundacji
- trwałej niezdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności
- zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Rady
Fundacji.
9. Odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może
nastąpić decyzją Fundatora w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych
członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w
Radzie Fundacji.
10. W razie powołania członka Rady Fundacji za jego zgodą do Zarządu Fundacji lub nawiązanie
przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją- członkostwo takiej osoby w Radzie ulega
zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie lub trwania stosunku pracy.
11. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot
kosztów uzasadnionych lub wynagrodzenie w wysokości: nie wyższe niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstwa ogłoszone przez prezesa GUS za rok
poprzedni.
12. O możliwości pobierania wynagrodzenia przez członków Rady Fundacji decyduje Fundator na
podstawie przygotowanego przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego oraz planów
działania Fundacji na kolejny rok.

§14
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na 6 miesięcy.
2. Posiedzenia Rady Fundacji są zwoływane z inicjatywy jej Przewodniczącego lub na wniosek
Zarządu, Fundatora lub co najmniej 1/3 składu Rady.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwały zwykłą większością głosów.

4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane:
a) Za pomocą e-maili lub listów poleconych
5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie w sposób umożliwiający
porozumienie się wszystkich uczestniczących w nich członków. Za miejsce posiedzenia
prowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół
z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim
członków Rady Fundacji.
6. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu,
Fundator lub inne osoby zaproszone przez Radę Fundacji.
7. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze
głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy
głosowania.

§15
Do zadań Rady Fundacji należy:
1. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
2. Ocena pracy Zarządu.
3. Opiniowanie i przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych oraz finansowych
sporządzanych przez Zarząd.
4. Udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu
6. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji.
7. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
8. Nadzór nad działalnością Fundacji.
9. Zatwierdzanie uchwał Zarządu Fundacji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji
Fundacji.
10. Uchwalanie zmian Statutu Fundacji.

11. Zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji.

§16
1. Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:
a) Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji
b) Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
2. Rada Fundacji współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi
wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji.

Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 2 osób na czas nieokreślony. Pierwszy skład
Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Fundator.
2. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów członków Rady.
3. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia jego składu powołuje Rada Fundacji spośród kandydatów przedstawionych jej
przez Prezesa Zarządu albo po pozytywnym zaopiniowaniu kandydatury przez Zarząd
Fundacji.
4. Członkiem Zarządu może być osoba fizyczna pełnoletnia z pełną zdolnością do czynności
prawnych nieskazana za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe
prawomocnym wyrokiem.
5. Zarząd Fundacji w całości lub każdy z jego członków może zostać odwołany w każdym czasie
w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji w
sytuacji:
a) Niewypełniania nałożonych na niego obowiązków
b) Rażącej niegospodarności
c) Działania sprzecznego z celami statutowymi

d) Innego działania na szkodę Fundacji.
6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z dniem:
a) Złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa na ręce Zarządu
b) Śmierci członka Zarządu.
7. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie lub odwołania członka Zarządu Rada Fundacji
niezwłocznie dokonuje wyborów uzupełniających.
8. Skład Zarządu może ulec rozszerzeniu w każdym czasie. Decyzję w tym zakresie podejmuje
Rada w drodze uchwały na wniosek Prezesa Zarządu.

§17
Zarząd Fundacji:
1. Kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji.
3. Sporządza roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz plany finansowe w tym budżet.
Plany te są przedstawiane Radzie Fundacji do zatwierdzenia.
4. Sporządza coroczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji i
przedkłada je Radzie Fundacji.
5. Sprawuje nadzór nad majątkiem Fundacji.
6. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy, dotacje, granty.
7. Podejmuje uchwały o:
a) Współpracy z innymi podmiotami i organizacjami jeżeli sprzyja to realizacji celów
statutowych
b) Współpracy lub połączeniu z innymi fundacjami o podobnym profilu działania.
8. Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia pracowników Fundacji za zgodą
Rady Fundacji.
9. Występuje do Rady Fundacji z wnioskiem dotyczącym zmian w statucie.
10. Uchwala regulaminy.

11. Podejmuje uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji.
12. Powołuje oddziały, filie i przedstawicielstwa Fundacji.
13. Powołuje i odwołuje kierowników oddziałów, filii i przedstawicielstw w Fundacji oraz
sprawuje nadzór nad ich działalnością i osób w nich zatrudnionych.
14. Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji Rady Fundacji.

§18
Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.

§19
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego
członków obecnych na posiedzeniu a w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§20
1. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku.
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, Rady
Fundacji albo innego członka Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie albo w
formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego członków.
5. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie w sposób umożliwiający
porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w nich członków. Za miejsce posiedzenia
prowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół
takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim
członków Zarządu.

6. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych fundacji, kierownicy
oddziałów, filii, przedstawicielstw Fundacji oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd z
głosem doradczym.

§21
Zarząd co roku przedkłada Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji do dnia
31. stycznia.
§22
Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§23
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator w uzgodnieniu z Radą Fundacji.

§24
Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady

§25
Wynagrodzenie członków Rady Fundacji, Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z
wypracowanych środków bez naruszenia zasobów finansowych przekazanych przez Fundatorakapitału założycielskiego Fundacji.

§26
Umowę o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.
Umowę o pracę z członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Fundacji.

§27
Sposoby reprezentacji
1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania

umów oraz

udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji uprawnieni są Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu
łącznie.
2. Zarząd Fundacji może powołać pełnomocnika do reprezentowania Fundacji w zakresie spraw
określonych w udzielonym pełnomocnictwie.

§ 28
Tworzenie Oddziałów
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za
granicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd.

§ 29
Zmiany Statutu
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w formie uchwały podjętej jednogłośnie.
2. Zmiana Statutu może wprowadzać zmianę celów Fundacji.

§ 30
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji
1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd, przy pozytywnej opinii Rady, uchwalonej bezwzględną
większością głosów.
2. Likwidację Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd.

3.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cel lub cele statutowe Fundacji,

o których mowa w § 10 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność
odpowiada celom Fundacji.

Postanowienia końcowe
§ 31
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.

