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  Pruszków 27.05.2017 

 

 

 

STATUT 

Fundacji im. Księdza Prałata Franciszka Karola Raczyńskiego 

(tekst jednolity) 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Fundacja im. Ks. Prałata Franciszka Karola Raczyńskiego ustanowiona przez Małgorzatę 

Hoser z  domu Raczyńską aktem notarialnym rep. A Nr-1133/92 w Pruszkowie działa na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991r. nr 46, 

poz. 203) oraz niniejszego statutu.  

 

§ 2 

1. Fundacja nosi nazwę im. Księdza Prałata Franciszka Karola Raczyńskiego. 

2. Fundacja uzyskała osobowość prawną w dacie wpisu do rejestru fundacji w Sądzie 

Rejonowym dla m.st. Warszawy pod nr 2275, obecnie Nr KRS 0000025168. 

3. Siedziba Fundacji jest m. Pruszków, a obszarem jej działania Rzeczpospolita Polska  

/adres fundacji Pruszków, ul. Żbikowska 56/. 

 

§ 3 

Fundacja jest ustanowiona na czas nieokreślony. 

 

§ 4 

Fundacja może się połączyć z inna fundacją o zbieżnych lub pokrewnych celach pod 

warunkiem zachowania nazwy. 

 

 

Cele i środki fundacji 

 

§ 5 

Celem fundacji jest: 

1. Rewaloryzacja wraz z modernizacją i unowocześnieniem zabytkowego zespołu 

ogrodniczego położonego w Pruszkowie /nr rejestru 1500 i 1501 w ewidencji 

konserwatora zabytków m.st. Warszawy/ oraz kościoła parafialnego w Żbikowie 

i jego zaplecza. 

2.   Pomoc ludziom niepełnosprawnym, poprzez: 

- tworzenie i wspieranie domów dla osób niepełnosprawnych i dla dzieci specjalnej 

troski 

- pomoc w stworzeniu Ośrodka Rekolekcyjno-Rehabilitacyjnego tzw. „oazy zdrowia” 

wg koncepcji opracowanej na zlecenie Fundacji i systematycznie nowelizowanej. 
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§ 6 

Fundacja realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności poprzez: 

1. współpracę z konserwatorem zabytków celem ustalenia programu rewaloryzacji 

zabytkowego zespołu ogrodniczego /nr rejestru 1500 i 1501/; 

2. ustalenie możliwych /bez naruszenia charakteru obiektu/ zabiegów modernizacyjnych 

w celu poprawienia funkcjonalności i unowocześnienia obiektów /§ 5 pkt.1/; 

3. wspomożenie tradycyjnej działalności ogrodniczo-szkółkarsko-nasiennej prowadzonej 

w wymienionych w § 5 pkt 1 obiektach; 

4. sfinansowanie kompleksowej rewaloryzacji i modernizacji obiektów wymienionych 

w § 5 pkt 1; 

5. współpracę z Fundacją pomocy Chorym na Stwardnienie Rozsiane w zakresie 

ustalenia lokalizacji oazy zdrowia i pomoc w jej sfinansowaniu; 

6. pomoc w uregulowaniu stanu prawno-majątkowego nieruchomości położonej 

w Sosonowcu przy ul. Kaliskiej 25, gdzie prowadzony był dom dla dzieci 

niepełnosprawnych oraz wspomaganie działalności domów dla dzieci 

niepełnosprawnych i innego tego typu placówek; 

7. współudział w remoncie i odnowieniu zabytkowego kościoła żbikowskiego i jego 

zaplecza; 

8. inicjowanie i podejmowanie badań w zakresie wpływu żywienia i czynników 

środowiskowych na zdrowie i sprawność ludzi, a także w zakresie zastosowań 

medycyny naturalnej /ziołolecznictwo, bioenergoterapia, psychoterapia, apiterapia 

itp./, w tym medycyny opartej na tradycjach lecznictwa ludów wschodu dla poprawy 

zdrowia i samopoczucia; 

9. sfinansowanie /częściowe lub całkowite, do uznania Zarządu/ zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych; 

10. sfinansowanie /częściowe lub całkowite, do uznania Zarządu/ pobytu osób 

niepełnosprawnych wraz z opieką w domach specjalnej troski, sanatoriach itp.; 

11. sfinansowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych. 

 

§ 6a 

W oparciu o cele statutowe Fundacji dokonuje się podziału działalności statutowej na: 

I. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego, którą stanowi: 

1. Współpraca z konserwatorem zabytków, ustalanie i finansowanie możliwych 

zabiegów modernizacyjnych w celu poprawienia funkcjonalności 

i unowocześniania obiektów zabytkowych, wspomożenie działalności ogrodniczo-

szkółkarskiej prowadzonej w obiektach zabytkowych (PKD 92.52.B) 

 

2. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz 

placówkami służby zdrowia i organizacjami społecznymi w organizowaniu 

turnusów rehabilitacyjnych krajowych i zagranicznych w ośrodkach 

wyspecjalizowanych w leczeniu chorych na Stwardnienie Rozsiane i choroby 

pokrewne oraz zapewnienie systematycznej opieki zdrowotnej (PKD 85.14.F) 

3. Prowadzenie i wspieranie poprzez finansowanie ośrodków rehabilitacyjnych 

i opiekuńczych, powoływanie i prowadzenie placówek wolontariatu dla osób 

niepełnosprawnych (PKD 85.31.B). 

4. Dożywianie osób niepełnosprawnych i chorych na Stwardnienie Rozsiane z rodzin 

najuboższych (PKD 55.52.Z). 

5. Pomoc finansowa, rzeczowa i prawna dla osób niepełnosprawnych i chorych 

z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. (PKD 85.32.C) 
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6. Popieranie i stymulowanie prac badawczych w zakresie wpływu żywienia 

i czynników środowiskowych na zdrowie i sprawność ludzi, obejmujących 

zagadnienia przyczynowego i objawowego leczenia Stwardnienia Rozsianego oraz 

chorób pokrewnych (PKD 73.10.F) 

 

II  Działalność odpłatną pożytku publicznego, którą stanowi: 

1. Wydawanie publikacji oraz innych materiałów szkoleniowych i poradniczych  

kształtujących prawidłowe postawy wobec chorych na Stwardnienie Rozsiane    

(PKD 22) 

2. Organizowanie i finansowanie specjalistycznych szkoleń dla osób chcących 

pracować z osobami niepełnosprawnymi oraz chorymi na Stwardnienie Rozsiane  

(PKD 80.42.B). 

3. Prowadzenie ośrodków medycyny naturalnej (ziołolecznictwo, bioenergoterapia, 

psychoterapia, apiterapia itp.) w tym medycyny opartej na tradycjach lecznictwa 

ludów wschodu dla poprawy zdrowia i samopoczucia.(PKD 85.14.E) 

 

 

 

Majątek fundacji 

 

§ 7 

Majątek Fundacji stanowią: 

1. Fundusz założycielski w kwocie 10.000.000,- /dziesięć milionów/ po ustawowej 

denominacji 1.000,- /słownie jeden tysiąc/ złotych lub równowartość w dewizach 

wniesiony przez fundatora. 

2. Udział fundatora w nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 25. 

3. Nieruchomości i ruchomości wniesione przez fundatorów w trakcie działalności 

Fundacji oraz nabyte przez Fundację. 

4. wpływy pieniężne z tytułu: 

 odsetek od wkładów na rachunkach bankowych, 

 działalności gospodarczej, 

 dochodów z nieruchomości i praw majątkowych, 

 subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 

 zbiórek publicznych i innych źródeł. 

 

§ 7a 

1. Fundacja może otrzymywać dotacje i darowizny według zasad określonych 

w odrębnych przepisach. 

2. Z majątku Fundacji nie mogą być udzielane pożyczki lub zabezpieczenia 

zobowiązań w stosunku do członków Fundacji, członków jej organów,  

pracowników oraz ich osób bliskich. 

3. Majątek Fundacji nie może być przekazywany ani wykorzystywany na rzecz jej 

członków, członków organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich. 

4. Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub 

usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej 

organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
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§ 8 

Osoby fizyczne lub prawne, które wniosą do Fundacji środki pieniężne lub rzeczowe 

o znacznej wartości mogą uzyskać tytuł Przyjaciela Fundacji nadawany przez Zarząd 

Fundacji. 

 

§ 9 

Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację celów Fundacji; służy on 

także na pokrycie kosztów jej utrzymania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

 

§ 10 

Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem. 

 

§ 11 

1. Umowy pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą 

zobowiązania pieniężne lub zmiany w majątku Fundacji wymagają dla swej ważności 

podpisania przez Prezesa Zarządu lub vice-Prezesa Zarządu i innego członka Zarządu. 

2. Zbycie trwałych składników majątku Fundacji może nastąpić za zgodą Fundatora 

założyciela /Rady Nadzorczej/. Zbycie to może nastąpić tylko w przypadkach 

ekonomicznie niezbędnych. 

 

§ 12 

W razie likwidacji Fundacji przez wyczerpanie jej majątku, wszystkie pozostałe składniki 

tego majątku maja być przekazane Fundatorowi lub jego Spadkobiercom z prawnym 

zastrzeżeniem, że w całości mają być przeznaczone na cele zgodne z celami Fundacji. 

 

 

 

Władze Fundacji 

 

§ 13 

Władzami Fundacji są: 

1. Zarząd fundacji 

2. Rada nadzorcza. 

Kadencja władz Fundacji trwa 5 lat. 

 

§ 14 

1. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, w przypadku jej braku 

Fundator-założyciel lub jego spadkobierca. 

2. Prezes formuje Zarząd składający się, w zależności od potrzeb, z: od 0-2 v-ce 

prezesów oraz 0-3 członków w tym skarbnika, konsultując kandydatury z Radą 

Nadzorczą. 

 

§ 15 

Do kompetencji i zakresu działania Zarządu należy: 

1. wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej i składanie jej sprawozdań z działalności, 

2. bieżące kierowanie działalności Fundacji zgodnie z jej celem, statutem i przepisami 

prawa, 

3. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
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4. nadzór nad wyodrębnionymi zakładami gospodarczymi, 

5. wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Fundacji. 

 

§ 15a 

Członek Zarządu nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 16 

Rada Nadzorcza Fundacji jest ciałem społecznym powoływanym przez Fundatora-założyciela 

(także przez jego spadkobiercę) lub pod koniec kadencji prezesa ustępującej Rady 

Nadzorczej. W dokumencie powołania Rady Nadzorczej winno być wyraźnie wskazane, która 

z powołanych osób ma być prezesem Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza liczy 1-5 osób. V-ce 

Prezesa Rady Nadzorczej powołuje prezes Rady Nadzorczej. Między posiedzeniami Rady 

Nadzorczej prezes Rady Nadzorczej może jednoosobowo podejmować wszelkie decyzje 

z zakresu kompetencji Rady Nadzorczej. 

 

§ 17 

Do zakresu działania i kompetencji Rady Nadzorczej Fundacji należy: 

1. wytyczenie głównych kierunków działalności Fundacji oraz nadzór nad ich 

prawidłowa realizacja, 

2. ustalenie statutu Fundacji i jego zmian oraz ustalenie celu Fundacji i jego zmian, 

3. powoływanie i odwoływanie prezesa Zarządu Fundacji, 

4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielenie 

Zarządowi absolutorium, 

5. podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inna Fundacją oraz decyzji o likwidacji 

Fundacji, 

6. ustalanie organizacji wewnętrznej Fundacji, tworzenie i likwidacja zakładów 

gospodarczych oraz podejmowanie decyzji w sprawie utworzenia lub przystąpienia do 

spółki prawa handlowego. 

 

§ 17a 

1. Członek Rady Nadzorczej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Fundacji, 

ani też pozostawać z którymś z członków Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, 

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej. 

2. Członek Rady Nadzorczej nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie 

zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez 

Prezesa GUS za rok poprzedni. 

 

§ 18 

1. Posiedzenia organów Fundacji zwoływane są w razie potrzeby. 

2. Decyzje organów Fundacji zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą 

większością głosów, z wyjątkiem uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, albo 

zmiany jej statutu, które mogą być podjęte większością 2/3 głosów. Przy równowadze 

głosów o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje głos przewodniczącego, a przy 

jego nieobecności głos v-ce przewodniczącego. 
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3. Do prawomocności uchwał organów Fundacji wymagana jest obecność co najmniej 

połowy składu ich członków. 

4. Posiedzenia Organów Fundacji są płatne na poziomie 1/30 średniego miesięcznego 

uposażenia w gospodarce narodowej za poprzedni miesiąc w stosunku do daty 

zebrania. Członkowie danego organu mogą podjąć uchwałę o rezygnacji 

z przysługującego honorarium.  

 

§ 19 

1. Obsługa techniczna i prawna Fundacji może być wykonywana przez Biuro Fundacji, 

kierowane przez Prezesa Zarządu. 

2. Biuro tworzy i określa zasady działania Prezes Zarządu w porozumieniu z Radą 

Nadzorczą. 

3. Rada Nadzorcza może ustalić, że Prezes lub inni członkowie Zarządu mogą pełnić 

swoje funkcje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy o pracę. 

 

 

 

Działalność gospodarcza Fundacji 

 

§ 20 

1. W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych Fundacji może ona 

prowadzić nie wyodrębnioną działalność gospodarczą lub za pośrednictwem zakładów 

gospodarczych, jako odrębnych jednostek organizacyjnych Fundacji. 

2. Działalność gospodarczą Fundacji nadzoruje Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu 

upoważniony przez Radę Nadzorczą. 

3. Przedmiot i zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej Fundacji i zakładów 

gospodarczych określi Regulamin Działalności Gospodarczej Fundacji im. Ks. Prałata 

F.K. Raczyńskiego, który zostanie opracowany w oparciu o obowiązujące w tym 

względzie przepisy. 

4. Działalność gospodarcza Fundacji może być wyłącznie działalnością dodatkową 

w stosunku do działalności pożytku publicznego.   

 

§ 21 

Przedmiotem działalności gospodarczej, o której mowa w § 20, pkt 1 jest szeroko 

rozumiana działalność handlowa między innymi pośrednictwo w obrocie dziełami sztuki, 

eksport-import, pozyskiwanie i uszlachetnianie leczniczych produktów pszczelarskich, 

produkcja kompostów ekologicznych, produkcja ogrodniczo-szkółkarsko-nasienna. 

W ramach działalności gospodarczej dopuszczalne jest finansowanie prac badawczych, 

projektowych i konstrukcyjnych dotyczących prowadzonej lub planowanej działalności. 

 

 

Likwidacja Fundacji 

 

§ 22 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku 

Fundacji. 

2. Uchwałę w sprawie likwidacji może podjąć Rada Nadzorcza określając jednocześnie 

sposób i tryb likwidacji. 

 

 


