
 

STATUT FUNDACJI Salomon 

(tekst jednolity) 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Fundacja została ustanowiona przez Waldemara Orzechowskiego zwanego dalej fundatorem, aktem 

notarialnym sporządzonym w Warszawie dnia 02.10.2017 

2. Fundacja Salomon, zwana dalej Fundacją prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 

kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami) a także ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) 

oraz postanowień niniejszego Statutu. 

 

§ 2 
 Fundacja ma osobowość prawną 

 

§ 3 

1. Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą. 

3. Fundacja może tworzyć fundacje, oddziały, filie i instytuty oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a 

także łączyć się z innymi fundacjami oraz występować jako członek stowarzyszeń. 

4.  Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych 

językach obcych. 

5.  Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe  

placówki terenowe. 

 

§ 4 

 

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony. 

 

§ 5 

 

Celem Fundacji jest 

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, hospicjami i innymi organizacjami działającymi na rzecz 

nieuleczalnie chorych i ich rodzin. 

2. Działalność socjalna na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji lub w jakikolwiek inny sposób 

pokrzywdzonych przez los. 

3. Wspomaganie i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 

4. Integracja środowisk lokalnych społeczności i aktywizacja mieszkańców miast i wsi 

5. Działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt i ich praw oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego 

6. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocja społecznej aktywności 

kulturalnej. 

7. Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym wspierania i prowadzenia                  

                 inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym 

 

 

 

 



§ 6 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 

1.  Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez inicjowanie, prowadzenie i wspieranie 

(organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo): 

 a) Nieodpłatną pomoc społeczną finansującą w całości lub części zakup produktów leczniczych i materiałów 

medycznych osobom fizycznym jak i prawnym. 

 b) Pomoc rzeczowa osobom potrzebującym. 

 c) Organizowanie szkoleń, spotkań, wymiana doświadczeń i wiedzy dla osób,   których działania są skierowane 

do osób potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 

 d) Działania w zakresie kultury i sztuki, wspierania wydarzeń artystycznych 

 e) Programy wspierające inicjatywy lokalne i regionalne w zakresie celów Fundacji 

2. Zatrudnianie i organizowanie procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych . 

3. Organizowanie, finansowanie i współpraca przy organizacji warsztatów integrujących lokalne 

środowiska 

4. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych. 

5. Podtrzymywanie, upowszechnianie tradycji narodowej. 

6. Działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki, w tym rękodzieła 

7. Stwarzanie możliwości zapoznania się z kulturą i sztuką w mniejszych ośrodkach. 

8. Działania zwiększające dostęp do uczestnictwa w kulturze osób niepełnosprawnych. 

9. Wspieranie edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony środowisk, ekologii i ochrony zwierząt i ich 

praw oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

10. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania 

szans tych rodzin i osób. 

11. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami 

Fundacji, w celu osiągnięcia statutowych założeń Fundacji 

 

§ 7 

 

Majątek i dochody Fundacji 
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł  

(słownie: dwa tysiące sto złotych), z czego 1000 zł (słownie: tysiąc  

złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz nieruchomości i ruchomości i inne mienie nabyte 

przez Fundację w toku działania 

 

 

§ 8 

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą z: 

1. Darowizn, spadków, zapisów. 

2. Dotacji i subwencji oraz grantów. 

3. Dochodów ze zbiórek. 

4. Dochodów z działalności gospodarczej opisanej w § 11 

5. Dochodów z majątku Fundacji. 

6. Odsetek od wkładów na rachunkach bankowych. 

 



 

§ 9 

 

Darczyńca lub spadkobierca może zastrzec sobie anonimowość, a także wskazać cel, na który przeznacza się 

wniesione środki. 

 

§ 10 

 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być  

użyte na realizację dowolnych celów Fundacji, chyba że spadkodawca lub donator  

określił konkretny cel. 

2.  W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami  

prawa składa Zarząd Fundacji. 

 

§ 11 

 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Cały dochód z jej prowadzenia przeznaczony będzie 

na cele statutowe. 

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 to:  

38. 32. Z. Odzysk surowców z materiałów segregowanych 

47. 89. Z. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na  

straganach i targowiskach 

47. 91. Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży  

wysyłkowej lub internet 

47. 99. Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,  

straganami i targowiskami 

49. 42. Z. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami 

        68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  

        95. 24. Z. Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego 

        81. 21. Z. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 

3. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska  

wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane  

przez przepisy prawa. 

 

§12 

 

Zarząd Fundacji 

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. 

2. Zarząd powoływany jest przez Fundatora. 

3.  Fundator wchodzi w skład zarządu i staje na jego czele jako  

prezes zarządu. 

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji zgodnie z zapisami 

ustawy o fundacjach. 

6. Wynagrodzenia członków Zarządu będą finansowane z dochodów Fundacji, bez naruszenia kapitału 

założycielskiego. 

7. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci Członka Zarządu. 

 

 

 §13 



 

Zarząd w szczególności: 

1. Kieruje Fundacją. 

2. Reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

3. Realizuje cele statutowe. 

4. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji. 

5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy. 

6. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji. 

7. Organizuje i nadzoruje działalność gospodarczą Fundacji. 

8. Ustala regulamin Biura Fundacji. 

9. Powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące  

stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji. 

10. Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na 

wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w  

działalności statutowej oraz działalności gospodarczej. 

11. Podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji 

12. Podejmuje wszelkie inne decyzje dotyczące Fundacji. 

13. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością  

głosów. W przypadku zarządu jednoosobowego decyzje podejmuje Prezes zarządu.  

W przypadku wieloosobowego zarządu decyzje podejmuje w obecności  

przynajmniej dwóch członków, w tym Prezesa. W przypadku równości głosów – głos  

Prezesa Zarządu Fundacji jest głosem rozstrzygającym. 

14. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O posiedzeniu muszą być powiadomieni  

wszyscy członkowie Zarządu. 

15. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku. 

 

§14 

 

Sposób Reprezentacji 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy członek  

Zarządu. 

2. Jeśli Zarząd składa się z więcej niż jednej osoby, oświadczenie woli w sprawach  

związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10’000 (dziesięć tysięcy złotych) 

składają dwaj członkowie Zarządu łącznie. 

 

§15 

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 


