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STATUT FUNDACJI IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO

sporządzony 26 października 2004 r.
tekst jednolity

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Siedzibą Fundacji jest Lublin.
2. Fundacja używa nazwy Fundacja imienia Leszka Podkańskiego
3. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego.
§2
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej.
§3
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
§4
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je,
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział vII

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§5

Celami Fundacji są:
1. wspieranie rozwoju nauki,
2. wspieranie kultury,
3. wspieranie rozwoju oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu,
4. podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, wszczególności dzieci i młodzieży,
5. wspieranie uzdolnionej młodzieży oraz dzieci, a także młodzieży i dzieci
niepełnosprawnych.
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§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i finansowanie:
a) stypendiów dla dzieci i młodzieży według programów zatwierdzonych
przez Radę Fundatorów;
b) imprez, konkursów, wydarzeń sportowych, naukowych oraz kulturalnych;
c) realizowanie inwestycji wynikających z celów Fundacji
2. przyznawanie nagród i wyróżnień
3. dotowanie, sponsorowanie, wspieranie placówek, szkół i podmiotów prowadzących działalność oświatową, naukową,kulturalną, sportową lub
medyczną.
§7
Przedmiotem działalności Fundacji, według PKD, jest:
1. pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania - 85.32.C PKD;
2. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana - 91.33.Z PKD;
3. działalność artystyczna i rozrywkowa pozostała - 92.3 PKD;
4. działalność związana ze sportem - 92.6 PKD;
§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować i wspieraćdziałalność innych osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest
zbieżna z celami fundacji.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej
1 00 000 (sto tysięcy) złotych oraz środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 11
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
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a) darowizn, spadków zapisów,
b) subwencji osób prawnych,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) majątku nieruchomego i ruchomego,
e) papierów wartościowych,
f) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
2. Dochody uzyskiwane przez Fundacje przeznaczane są na realizację celów
statutowych, o których mowa w Rozdziale II.
§ 12
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas,
gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny
spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§14
3. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub
subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 100
000 złotych, uzyskują, o ile wyrażą życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł
Sponsora ma charakter osobisty.
4. Sponsorowi Fundacji przysługuje prawo uzyskiwania szczegółowych informacji o działalności Fundacji, w szczególności o wielkości kwot wydatkowanych przez Fundację oraz o podmiotach, instytucjach i akcjach przez
Fundację wspomaganych.

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI
Organami Fundacji są:
• Zarząd
• Rada Fundatorów
• Rada Nadzorcza

§ 15
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ZARZĄD
§ 16
1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób i jest powoływany na
czas nieoznaczony przez Radę Fundatorów. Każdy z Fundatorów może
wyznaczyć, w formie pisemnej, osobę trzecią, która przejmie wykonywanie
powyższego uprawnienia.
2. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez Radę Fundatorów.
§ 17
Fundator może zostać członkiem Zarządu.
§ 18
Rada Fundatorów wybiera Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.
§ 19
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawachzwiązanych z prowadzeniem fundacji.
§ 20
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją nazewnątrz. Zarząd w szczególności:
1. uchwala i realizuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
2. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
3. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
4. ustala regulamin Biura Fundacji,
5. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
6. powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osobypełniące
funkcje kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
7. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej orazdziałalności gospodarczej.
§ 21
Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą być wynagradzani i nagradzani przez Fundację.
§ 22
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
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§ 23
Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek
Zarządu samodzielnie.
RADA NADZORCZA
1.
2.
3.
4.

§ 24
Rada Nadzorcza składa się z trzech osób, w tym zPrzewodniczącego, powoływanych na czas nieoznaczony przez Radę Fundatorów.
Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez
Radę Fundatorów.
Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
z tytułu zatrudnienia.
Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 25
1. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.Przewodniczący
Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie
zostali zaproszeni.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych.
§ 26
1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór i kontrolę naddziałalnością Fundacji.
2. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności :
a) badanie dokumentów księgowych Fundacji oraz innych dokumentów
istotnych dla oceny działalności Fundacji,
b) badanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, analiz, opinii oraz
wniosków Zarządu co do przeznaczania na określone cele środków Fundacji,
c) składanie Radzie Fundatorów sprawozdania z czynności, o których
mowa w pkt. a oraz b.
§ 27
1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Fundacji
oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
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2. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Fundacji,żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizjimajątku oraz
sprawdzać księgi i dokumenty.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji
w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o
wynagradzaniu osóbkierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U.
Nr 26, poz. 306, z 2001 r., z późn. zm.). Wysokość Wynagrodzenia członków
Rady Nadzorczej ustala Rada Fundatorów.
RADA FUNDATORÓW
1.

2.
3.
4.
5.
6.

§ 28
Radę Fundatorów tworzą Fundatorzy lub ich przedstawiciele, którzy dokonali na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej,
w wysokości co najmniej 200 000 zł oraz uzyskali akceptację Fundatora
CRH HOLDING Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w Lublinie.
Rada Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przezPrzewodniczącego,
które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
Uchwały Rady Fundatorów, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane
są zwykłą większością głosów.
Do czasu uzyskania statusu Fundatora przez przynajmniej dwa podmioty,
wszelkie kompetencje Rady Fundatorów przysługują Fundatorowi CRH
HOLDING spółce z ograniczonąodpowiedzialnością w Lublinie.
CRH HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie posiada status Fundatora z chwilą podpisania niniejszego statutu.

Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 29
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie zobowiązującymi w
tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji jej celów statutowych w zakresie:
1. działalności wydawniczej; poligraficznej i reprodukcji zapisanych nośników
informacji - dział 22 PKD;
2. handlu hurtowego i komisowego, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami - dział 51 PKD;
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3. handlu detalicznego, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawy artykułów użytku osobistego i domowego dział 52 PKD;
4. informatyki - dział 72 PKD;
5. edukacji - dział 80 PKD,
6. działalności związanej z kulturą, rekreacją i sportem - dział 92 PKD.
§ 30
Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby, na
prowadzenie działalności gospodarczej środki w wysokości nie większej niż
połowa dochodów uzyskanych w roku ubiegłym, przy czym cały dochód
stąd uzyskiwany przeznaczany jest na realizację celów, o których mowa w
Rozdziale II.
§ 31
Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie
wyodrębnionej - przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej
„zakładami”.
§ 32
Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązkówkierowników
zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd
Fundacji.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU

§ 33
Decyzję w przedmiocie zmiany celów Fundacji lub statutu Fundacji podejmuje Rada Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34
Fundacja nie może dokonywać następujących czynności:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania własnymmajątkiem
w stosunku do fundatorów, członków jej organów lub pracowników oraz
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osób, z którymi pracownicy pozostają wzwiązku małżeńskim 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) przekazywać swego majątku na rzecz fundatorów, członków jej 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) wykorzystywać swego majątku na rzecz fundatorów, członków swych
organów lub praciwników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy
oraz ich osób bliskich.
§ 35
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z
inną fundacją. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje ZarządFundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundatorów.
§ 36
1. Fundacja utworzona jest na czas nieoznaczony.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
powołana, lub w razie wyczerpania jej środków i majątku.
§ 37
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których
działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez Radę Fundatorów.
§ 38
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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