Załącznik do uchwały nr 6/2009 Rady FUNDACJI
z dnia 5 maja 2009 r.

STATUT
FUNDACJI AMF NASZA DROGA
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Fundacja pod nazwą „ FUNDACJA AMF NASZA DROGA”, zwana dalej Fundacją
ustanowiona przez Macieja i Annę Formanowiczów zwanych dalej Fundatorami, aktem
notarialnym w kancelarii notarialnej, notariusz Doroty Tarnas w Ostrowi Mazowieckiej przy
Placu Ks. Anny Mazowieckiej nr 4 za numerem Repertorium A nr 6893/97 z dnia 30 grudnia
1997 r., działa na podstawie przepisów Ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (tekst
jedn. Dz. U. Z 19991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest Ostrów Mazowiecka ul. Biała nr 1.
§4
Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
§5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może
prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek i innych
fundacji.
§7
Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja AMF NASZA DROGA w Ostrowi
Mazowieckiej ul. Biała nr 1.
§8
Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

II.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA
§9

Fundacja została powołana w celach:
A/ prowadzenia działalności popularyzatorskiej, profilaktycznej i leczniczej zmierzającej do
zwalczania chorób takich jak: osteoporoza, alergia, pneumonologia,
B/ niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym,
C/ wspierania działań w zakresie rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży, w szczególności
wspierania młodzieży wybitnie utalentowanej.
§ 10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
A/ zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie specjalistycznych placówek medycznych
zajmujących się diagnostyką i leczeniem osteoporozy, alergii i pneumonologii,
B/ promocję, popularyzację i finansowanie powszechnie uznawanych za najskuteczniejsze
metod leczenia osteoporozy, alergii i pneumonologii,
C/ organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,
D/ pomoc finansową i rzeczową dzieciom niepełnosprawnym,
E/ organizowanie i finansowanie wycieczek i kolonii dla dzieci niepełnosprawnych,
F/ organizowanie i finansowanie imprez promujących rozwój kulturalny dzieci i młodzieży,
G/ organizacyjne i finansowe wspieranie kształcenia i rozwoju młodzieży wybitnie
utalentowanej.
§ 11
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i
fizycznych prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

III.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 30.000 (słownie: trzydziestu
tysięcy) złotych, wniesiony przez Fundatorów zgodnie z aktem notarialnym (Rep. A nr
6893/97) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku
jej działania.
§ 13
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 14
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

A/ darowizn, subwencji, dotacji, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń
majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i
prawne,
B/ dochody ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
C/ odsetek bankowych.
§ 15
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 16
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
IV. ORGANY FUNDACJI I SPOSÓB ICH ZORGANIZOWANIA
§ 17
Organami Fundacji są”
A/ Rada Fundacji,
B/ Zarząd Fundacji.
RADA FUNDACJI
§ 18
1. Radę Fundacji tworzą Fundatorzy.
2. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji o uprawnieniach
inicjatywnych.
§ 19
Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
A/ wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
B/ nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
C/ zatwierdzanie programów działania Fundacji,
D/ uchwalanie zmian statutu,
E/ zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez zarząd bądź podjętych z własnej
inicjatywy,
F/ ustalanie kierunkowych wytycznych dla zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych
środków,
G/ podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
H/ zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,
I/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu
absolutorium,
J/ ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji.

§ 20
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do
roku.
2. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel zarządu.
3. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele
organizacji i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
4. Udział osób wymienionych w pkt. 3 w posiedzeniach Rady Fundacji ma charakter
doradczy.
§ 21
1. Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie.
ZARZĄD FUNDACJI
§ 22
1. Zarząd Fundacji zwany dalej zarządem składa się od 1 do 3 osób i jest powoływany na
czas nieoznaczony przez Radę Fundacji działającą łącznie.
2. Radzie Fundacji, działającej łącznie, służy prawo odwołania zarządu lub każdego z jej
członków w każdym czasie.
3. Członkostwo w zarządzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka zarządu.
§ 23
Pracami zarządu kieruje Prezes, wyznaczony przez Radę Fundacji.
§ 24
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd po uzyskaniu akceptacji Rady Fundacji może powołać Biuro Fundacji oraz
zatrudniać w nim pracowników.
§ 25
Zarząd w szczególności:
A/ reprezentuje Fundację na zewnątrz,
B/ opracowuje roczne i wieloletnie plany działania,
C/ sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
D/ sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
E/ kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz
wyniki działalności finansowo-gospodarczej,
F/ występuje z wnioskiem do Rady Fundacji o zmianę statutu, połączenie oraz likwidację
Fundacji,
G/ składa Radzie Fundacji sprawozdania z działalności nie rzadziej niż raz do roku.
H/ przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy.

§ 26
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają:
A/ Prezes Zarządu samodzielnie,
B/ dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes.
§ 27
Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy jego członków w tym Prezesa.
§ 28
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
IV.

ZMIANA STATUTU
§ 29

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
VI. POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 30
1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji jednomyślną uchwałą.
§ 31
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przekazane, z zastrzeżeniem
art. 5 ust. 4 Ustawy o fundacjach na rzecz podmiotów zajmujących się udzielaniem
pomocy dzieciom niepełnosprawnym
§ 32
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m. St.
Warszawy.
Podpisy Fundatorów:
Anna Formanowicz Maciej Formanowicz Ostrów Mazowiecka, dn. 5 maja 2009 r.

