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STATUT
FUNDACJI „Ocean Nadziei”
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą „ Ocean Nadziei”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Waldemara Trzepizur zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A numer
3019/2012 sporządzonym przez notariusza Katarzynę Ogonowską w kancelarii notarialnej w
Gdańsku, ul Dmowskiego 10B/3, w dniu 21 sierpnia 2012 roku działa na podstawie przepisów
prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
1. Siedzibą fundacji jest miasto Gdańsk
2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia

§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. Fundacja może tworzyć oddziały lub inne jednostki organizacyjne

§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
§6
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę
§7
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
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Cele i zasady działania Fundacji.
§8
Celami Fundacji są:
1. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
2. działalność charytatywna
3. promocja i organizacja wolontariatu

§9
Fundacja realizuje swoje cele:
1.W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
a) gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy
b) współpraca z organami administracji publicznej w zakresie realizacji zadań publicznych
zgodnych z celami Fundacji.
c) wybudowanie lub nabycie oraz finansowanie i prowadzenie ośrodków wypoczynkowo –
rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
d) organizowanie i finansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
e) organizowanie i dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych i obozów integracyjnych dla
osób niepełnosprawnych
f) organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do
prawidłowej diagnostyki lekarskiej, ratowania życia, przywracania zdrowia i przekazywanie
tego sprzętu osobom niepełnosprawnym
g) dofinansowywanie operacji i zabiegów osób niepełnosprawnych dofinansowanie zakupu
niezbędnych leków na potrzeby osób niepełnosprawnych
h) dofinansowanie zakupu środków transportu dla osób niepełnosprawnych
i) dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
dla osób niepełnosprawnych.
j) dofinansowanie do zakupu i przystosowania lokalu mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych
k) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom niepełnosprawnym
l) organizowanie festiwali, konkursów, festynów dla osób niepełnosprawnych
m) prowadzenie nieodpłatnie w ramach rachunku fundacji subkont na rzecz poszczególnych
beneficjentów fundacji. Zgromadzone na subkontach środki pieniężne w 100 % przekazywane
będą beneficjentowi.
2.W zakresie działalności charytatywnej poprzez:
a) pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych lub innych
b) organizowanie kwest pieniężnych
c) organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą
d) pozyskiwanie sponsorów stałych i okolicznościowych
3.W zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez:
a) propagowanie i promowanie idei wolontariatu w ramach działalności statutowej fundacji.
b) organizowanie akcji wspierających wolontariat w tym w środkach masowego przekazu.
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§ 10
1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego.
2. Statutowa działalność Fundacji jest działalnością nieodpłatną.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
4. Szczegółowe warunki, kryteria i formy prowadzenia statutowej działalności społecznej określa
Zarząd Fundacji po zaciągnięciu opinii Rady Fundacji
§ 11
W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na
podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego
wykonywanie określonych zadań lub czynności.

§ 12
Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej odbywa się na wniosek tych osób lub z inicjatywy
własnej Fundacji. W przypadku udzielenia pomocy finansowej. Fundacja zastrzega sobie prawo do
kontroli wykorzystania przekazanych przez nią środków finansowych.
Majątek i dochody Fundacji.
§ 13
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc) złotych oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 14
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji oraz grantów,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku Fundacji.
e) dochody z konkursów, festiwali oraz licytacji
f) inne wpłaty
2. Fundacja cały dochód przeznacza na realizację celów statutowych.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 15
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, lecz tylko wówczas gdy w chwili składania tego
oświadczenia, jest oczywiste że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
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4. w zakresie dysponowania majątkiem Fundacji wprowadza się zakaz:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie organów oraz
pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku
pokrewieństwa, 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) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, organów lub pracowników 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) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz 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.
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub
pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji.
§ 16
1.
a)
b)
c)

Władzami fundacji są:
Fundator
Rada Fundacji,
Zarząd Fundacji.
Fundator

§ 17
Do kompetencji Fundatora należy:
ustalanie i zmiana statutu
powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji,
powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom
tych organów absolutorium z działania
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań fundacji.
f) ustalanie wysokości wynagrodzeń Zarządu Fundacji
g) decyzja o przekształceniu, połączeniu lub likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku.
1.
a)
b)
c)
d)

2. Fundator podejmuje swe decyzje w formie pisemnych postanowień. Fundator podejmuje
postanowienia na wniosek pozostałych organów fundacji lub samodzielnie

§ 18
Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji w takim wypadku kompetencje fundatora,
poza prawem powoływania i odwoływania Członków Rady Fundacji przejmuje Rada Fundacji
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Rada Fundacji
§ 19
1.

Rada składa się z 3 do 5 członków.

2.

Radę Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym
czasie odwołani.

3. Rada Fundacji powołana jest na czteroletnią kadencję. Istnieje możliwość ponownego wyboru
danej osoby do Rady Fundacji.
4. Odwołanie ze składu Rady następuje w przypadku:
a) złożenia przez jej członka pisemnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji;
b) śmierci osoby pełniącej tę funkcję;
c) permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady i nie
uczestniczenia w posiedzeniach;
d) istotnego naruszenia postanowień statutu i nie realizowania uchwał Rady;
e) umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji;
f) powstania innych przeszkód uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Rady
§ 20
1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być Członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z
Członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkiem Rady Fundacji nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów..
4. Zasady zwrotu kosztów dla członków Rady określa Zarząd.
§ 21
Przewodniczącego Rady Fundacji powołuje Fundator. Rada wybiera ze swego grona
Wiceprzewodniczącego.
§ 22
Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.
1. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady zastępuje go Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący Rady w szczególności:
a) ustala przedmiot, termin i miejsce posiedzeń Rady;
b) przewodniczy posiedzeniom Rady;
c) reprezentuje Radę na zewnątrz;
d) inicjuje i organizuje prace Rady.
§ 23
1.

Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej
inicjatywy bądź na pisemny wniosek co najmniej 2 członków Rady, a także na
pisemny wniosek Zarządu.
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2.
3.
4.
5.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Zarządu.
Decyzje Rady we wszystkich sprawach należących do jej kompetencji podejmowane
są w formie uchwał.
Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków Rady.
Każda osoba wchodząca w skład Rady ma w głosowaniu jeden głos. W przypadku
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a podczas jego nieobecności
głos Wiceprzewodniczącego.

§ 24
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Rada w szczególności:
a) zatwierdza opracowane przez Zarząd programy i strategie działania Fundacji oraz
nadzoruje ich realizację;
b) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu
z działalności Fundacji oraz udziela mu absolutorium;
c) uchwala i zmienia Regulamin Rady;
d) występuje do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
e) wyraża opinie w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

§ 25

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.
§ 26
Zarząd Fundacji składa się z minimum 3 osób, a w jego skład wchodzą Prezes Zarządu Fundacji,
Wiceprezes Zarządu Fundacji oraz Członkowie Zarządu Fundacji.
§ 27
Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, oraz Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje
Fundator.
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§ 28
Powołanie do Zarządu następuje na czas nieokreślony.
§ 29
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. W zakresie
swojej właściwości Zarząd podejmuje uchwały. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością
głosów, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
§ 30
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia ,
g) składanie wniosku do Fundatora i Rady Fundacji o zmianę statutu,
h) wnioskowanie do Fundatora i Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji ;
2. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi i Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji
§ 31
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 4 miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a
w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym
spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd za pełnienie funkcji może otrzymywać wynagrodzenie, nie większe jednak niż 1,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 32
Członkowstwo w zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia przez jej członka pisemnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji;
b) śmierci osoby pełniącej tę funkcję;
c) permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków członka Zarządu i nie
uczestniczenia w posiedzeniach;
d) istotnego naruszenia postanowień statutu;
e) umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji;
f) powstania innych przeszkód uniemożliwiających sprawowanie funkcji Członka Zarządu
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Sposób Reprezentacji
§ 33
1.
a)
b)
2.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, uprawnieni są:
Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie
dwaj inni Członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.
W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z
zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli
w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
Zmiana Statutu
§ 34

1. Dopuszczalne jest rozszerzenie celów Fundacji. Rozszerzenie takie dokonywane jest poprzez
zmianę statutu fundacji.
2. Zmiana statutu fundacji następuje na podstawie pisemnego postanowienia Fundatora.
3. W przypadku gdy Fundator jest Członkiem Zarządu Fundacji jego postanowienie o zmianie
statutu wymaga potwierdzenia przez Radę Fundacji.

Połączenie z inną fundacją.
§ 35
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. Decyzję w przedmiocie połączenie z inną fundacją o której mowa w ust. 1 podejmuje Fundator.
4. W przypadku gdy Fundator jest Członkiem Zarządu Fundacji jego postanowienie o połączeniu
z inną Fundacją wymaga potwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.
§ 36
1. Fundacja może zostać zlikwidowana w każdym czasie na podstawie postanowienia Fundatora
po uprzednim zaciągnięciu opinii Rady Fundacji,
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz
działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
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§ 37
1. Statut podpisano w 5 jednobrzmiących egzemplarzach
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o
Fundacjach
3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PODPIS FUNDATORA
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