Statut
Fundacji pomocy na rzecz poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i z dysfunkcją
neurologiczną „WSTAŃ”.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja pomocy na rzecz poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
i z dysfunkcją neurologiczną „WSTAŃ” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Alina JaszakKuduk, Grażyna Rokosz, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia18.05.2010 r.,
sporządzonym przez notariusza Andrzeja Tatarę, mającym siedzibę kancelarii notarialnej w
Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 54, za Rep. A- nr 1812/2010, działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz.203 z późn.
zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
2. Siedzibą Fundacji jest Miasto Lublin
§3
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla zrealizowania swoich
celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować i tworzyć inne podmioty.
§4
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawować będzie Minister właściwy do spraw pracy i polityki
społecznej.
§5
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz
osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji oraz sama może korzystać z
podobnej pomocy.
§6
Fundacja używa pieczęci okrągłej lub prostokątnej z nazwą Fundacji.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§7
1. Głównym celem Fundacji jest: niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych.

2. Cele fundacji:
1. wszechstronna pomoc dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, szczególnie
dla dzieci i młodzieży;
2. niesienie finansowej, rzeczowej i psychologicznej pomocy poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych; szczególnie pacjentów z dysfunkcją neurologiczną;
3. organizowanie i finansowanie pomocy rehabilitacyjnej poszkodowanym w celu ich powrotu
do zdrowia a także ich uaktywnienie i zdobywanie przez nich samodzielności w nowej
sytuacji życiowej;
4. pomoc prawna dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w zakresie realizacji
ich uprawnień odszkodowawczych;
5. wspieranie działań w zakresie identyfikacji zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi w ruchu
drogowym, prewencji oraz ratownictwa drogowego;
6. organizowanie i promocja wolontariatu;
7. prowadzenie terapii zajęciowej, wzmacnianie aktywności, kształcenia i zdobywania
umiejętności ofiar wypadków komunikacyjnych oraz wspieranie ich twórczości.
8. promowanie wiedzy, w szczególności wśród młodzieży, z zakresu prawa o ruchu drogowym
oraz udzielania pierwszej pomocy.
9. Ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń
społecznych, psychologicznych oraz dyskryminacji zawodowej.
3. Fundatorzy niniejszym określają przedmiot działalności fundacji według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD):
9499 Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
8559 B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
8230 Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
7490 Z - Pozostała działalność profesjonalna i naukowa gdzie indziej niesklasyfikowana;
7219 Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych;
8881 Z Opieka nad dziećmi
5819 Z - Pozostała działalność wydawnicza;
5811 Z - Wydawanie książek;
8899 Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
8810 Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych;
8690 A - Działalność fizjoterapeutyczna;
8690 D – Działalność paramedyczna
8552 Z - Pozostałe formy edukacji artystycznej
8690 E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. utworzenie i prowadzenie CENTRUM REHABILITACJI oraz OŚRODKA SPOTKAŃ
INTEGRACYJNYCH
pacjentów
po
urazach
spowodowanych
wypadkami
komunikacyjnymi oraz innymi nagłymi zdarzeniami, w tym szczególnie z dysfunkcją
neurologiczną;
2. finansowanie badań i zabiegów medycznych, rehabilitacyjnych, kosztów przejazdów i
pobytu w placówkach leczniczych, sanatoryjnych i rehabilitacyjnych;
3. finansowanie opieki, specjalistycznych leków, preparatów medycznych oraz środków i
urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych o przeznaczeniu indywidualnym, bądź
zbiorowym;
4. organizowanie stałego wsparcia i pomocy dla podopiecznych Fundacji;

5. pozyskiwanie środków na działalność statutową Fundacji zgodnie z wymienionymi niżej
źródłami pozyskiwania dochodów Fundacji;
6. organizowanie i finansowanie warsztatów terapii zajęciowoartystycznej; wspieranie
indywidualnej twórczości artystycznej, w tym poprzez tworzenie pracowni, prowadzenie
kursów, przeglądów, wystaw, działalność wydawniczą i popularyzatorską;
7. prowadzenie banku informacji o światowych metodach leczenia i rehabilitacji osób z
dysfunkcją neurologiczną oraz inicjowanie i wspieranie badań naukowych oraz nowych
metod leczenia w tym zakresie.
8. organizowanie i finansowanie kształcenia, podnoszenia kwalifikacji, zdobywania wiedzy i
umiejętności oraz innych działań mających na celu powrót poszkodowanych do pełnej
sprawności psycho-ruchowej oraz, jeżeli to możliwe - aktywności zawodowej;
9. organizowanie konferencji naukowych, szkoleń i innych akcji o charakterze informacyjnoedukacyjnym;
10. inicjowanie, wspieranie oraz organizowanie programów edukacyjnych, w zakresie
problematyki bezpieczeństwa ludzi w ruchu drogowym, prewencji oraz ratownictwa i
udzielania pierwszej pomocy;
11. organizowanie olimpiad i teleturniejów w zakresie realizacji celów fundacji;
12. współpracę z Ministerstwem Ochrony Zdrowia, Ministerstwem Edukacji Narodowej,
Ministerstwem Sprawiedliwości, władzami samorządowymi, oraz innymi instytucjami,
organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji celów
Fundacji.
§9
Fundacja może inicjować i organizować akcje charytatywne mające na celu pozyskiwanie środków
finansowych na rzecz Fundacji, jak również współpracować z osobami prawymi i fizycznymi,
których cele są zbliżone z celami Fundacji.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 10
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł oraz środki finansowe,
nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte lub wytworzone przez Fundację w
toku jej działania.
§ 11
1. Dochody Fundacji pochodzą z: a/ darowizn, spadków i zapisów; b/ subwencji, dotacji i kwot
wsparcia od osób fizycznych i prawnych; c/ kwot pozyskanych nawiązek sądowych, o których
mowa w art. 47 i 49 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553, z późn.
zm.) d/ dotacji i kwot wsparcia z krajowych programów i funduszy celowych oraz europejskich i
światowych środków pomocowych przeznaczonych na realizację zadań zbieżnych z celami
działania Fundacji; e/ dochodów z kapitałów pieniężnych i instrumentów finansowych, f/ dochodów
z działalności gospodarczej, którą prowadzi w rozmiarach służących realizacji jej celów oraz praw
majątkowych; g/ dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
2. Dochody Fundacji wykorzystywane są wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji.
3. Fundacja w zakresie realizacji celów statutowych może prowadzić działalność zleconą przez
podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 6 zlecone i zamówienia publiczne
oraz projekty finansowane z funduszy celowych Unii europejskiej oraz budżetu państwa).

§ 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 12a
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
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, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, 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 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,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 13
Organem Fundacji są: Zarząd, Rada Fundacji oraz Komisja Rewizyjna
§ 14
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu, i jest powoływany
na czas nieoznaczony przez Fundatorów.
2. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
3. W skład pierwszego Zarządu wchodzą: Grażyna Rokosz – Prezes Zarządu Alina Jaszak-Kuduk –
Wiceprezes i Członek Zarządu.
4. Fundatorom służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.
5. Zarząd Fundacji:
a/ kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów, wyniki społeczne oraz
finansowo- gospodarcze,
b/ tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, biura, zakłady, agencje i inne placówki Fundacji w kraju i
za granicą, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działania, zasady gospodarki finansowej,
organy i ich kompetencje,
c/ sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, w tym:
- przyjmuje subwencje, darowizny i zapisy,
- powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach
organizacyjnych Fundacji,
- ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia i
nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej;

- podejmuje decyzje w zakresie nabywania i zbywania środków trwałych, w tym nieruchomości,
akcji, obligacji lub udziałów w spółkach prawa handlowego
- decyduje w zakresie lokowania środków finansowych Fundacji, nabywania instrumentów
finansowych, udzielania pożyczek, gwarancji i poręczeń oraz zaciągania pożyczek i innych
zobowiązań w imieniu Fundacji.
- określa wewnętrzne zasady gospodarki finansowej i księgowej.
§ 14a
Fundacja jest reprezentowana na zewnątrz jednoosobowo przez Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu”

§ 15
1. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów.
2. Do zaciągania w imieniu Fundacji zobowiązań przekraczających zakres zwykłego zarządu uprawniony
jest Prezes Zarządu lub Członek Zarządu jednoosobowo .
§ 16
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa członek Zarządu jednoosobowo.
§ 17
1/ Rada Fundacji jest organem doradczym i opiniodawczym Fundacji. W skład Rady Fundacji
wchodzi od 1 do 12 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.
2/ Rada Fundacji w szczególności:
a/ przyjmuje coroczne sprawozdania Fundacji ze swojej działalności sporządzone zgodnie z
przepisami ustawy o fundacjach. ;
b/ zatwierdza roczny plan ekonomiczno-finansowy Fundacji oraz Bilans i Rachunek wyników;
c/ akceptuje, zaproponowane przez Zarząd Fundacji główne kierunki działalności Fundacji.
§ 17a
1. Komisja Rewizyjna jest organem zajmującym się kontrolą wewnętrzną i nadzorem pozostałych
statutowych organów.
2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do trzech osób powoływanych przez Fundatorów w
drodze jednomyślnej uchwały na czas nieoznaczony spoza grona Fundatorów, Zarządu Fundacji
oraz Rady Fundacji.
3. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji i nie
podlegają im w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a/ nie mogą być członkami organu zarządzającego 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 w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
Rozdział V
Zmiana statutu

§ 18
Zmiana Statutu nie może naruszać celów Fundacji.
§ 19
1. Zmiany Statutu mogą dokonać Fundatorzy na posiedzeniu.
2. Decyzje na posiedzeniach Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów obecnych.
§ 20
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 21
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Decyzję w tej mierze podejmują Fundatorzy.
§ 22
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz.203 z późn. zm.) instytucjom,
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatorów.

