Statut Fundacji
„Lepszy Los”
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Fundacja pod nazwą „Lepszy Los”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Wojciecha Artura
Bieleckiego zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza
Czesławy Kołcun w Warszawie dnia 2 stycznia 2013 r., repertorium A nr 7/2013, stanowiące
ustanowienie Fundacji mającej na celu finansowanie i wspieranie działań działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym., działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203) oraz niniejszego
Statutu.
§2.
Siedzibą Fundacji jest m.st Warszawa.
§ 3.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§4.
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może działać poza obszarem Polski, jeżeli służyć to będzie jej celom
statutowym.

§5.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§6.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
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Rozdział II
Cel, zasady, formy i zakres działalności Fundacji
§7.
1. Celem Fundacji jest finansowanie i wspieranie działań działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§8.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Pomoc osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz życiowej w
szczególności: finansowanie, dofinansowanie do niezbędnych artykułów i podręczników
szkolnych, pomoc osobom samotnie wychowującym dzieci, pomoc rodzinom ubogim, pomoc
osobom starszym pozostającym w stanie ubogim, fundowanie oraz dofinansowanie zakupu
leków których przerwa w zażywaniu poważnie zagraża życiu bądź zdrowiu pacjentów a
występuje nie możliwość ich nabycia ze względów finansowych, zapomogi finansowe.
2. Pomoc osobom niepełnosprawnym w szczególności: fundowanie bądź dofinansowanie do
specjalistycznych operacji wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej
granicami, finansowanie oraz dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, leczenie szpitalne, wyjazdy do szpitali
uzdrowiskowych i rehabilitacyjne, dostosowywanie powierzchni mieszkalnej dla potrzeb
swobodnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
3. Pomoc dla wychowanków domów dziecka, oraz samych domów dziecka, funkcjonujących na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności: organizację i dofinansowania do wyjazdów
kolonijnych, ferii, fundowanie paczek świątecznych, oraz finansowanie nieprzewidzianych
kosztów związanych z prawidłowym i ciągłym funkcjonowaniem domów dziecka w wypadku
braku posiadania przez nie własnych środków.
4. Fundowanie stypendiów w szczególności: uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin
najbiedniejszych, byłym wychowankom domów dziecka.
5. Fundowanie specjalistycznych i niespecjalistycznych sprzętów medycznych, które w
szczególności: pozwolą na leczenie, rekonwalescencję poza obszarem szpitalnym, w środowisku
miejsca zamieszkania, rodziny, co przeniesie się na poprawę stanu psychicznego pacjenta .
6. Finansowanie oraz dofinansowanie do szkoleń mających na celu zwiększenie potencjału
pracowniczego, nabycie nowych oraz pogłębianie zdobytych już umiejętności przyczyniających
się do zdobycia zatrudnienia osobom bezrobotnym, bądź zapobiegających zwolnieniu z pracy
osób zagrożonych.
7. Finansowanie oraz dofinansowanie do szkoleń mających na celu zwiększenie szans na
zatrudnianie, oraz promocję samozatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
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8. Finansowanie oraz dofinansowanie do budowy, zakupu, oddłużania czynszowego, budynków
mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych wpływających na znaczną poprawę jakości życia oraz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin .
9. Finansowanie oraz dofinansowanie do spłaty zaległych wierzytelności, uciążliwie zaniżających
jakość życia, utrudniających i uniemożliwiających powrót do prawidłowego funkcjonowania,
również jako przeciwdziałanie wykonywania pracy przez pracowników bez umowy (poszerzaniu
tzw. szarej strefy) zapewniającego stopniową poprawę sytuacji materialnej i psychicznej, oraz
przeciwdziałającego ubóstwu i wykluczeniu społecznemu rodzin i osób.
10. Fundowanie upominków, organizacja wizyt osób sławnych oraz imprez okolicznościowych,
dzieciom przebywającym na oddziałach szpitalnych w znacznej ilości czasu w skali roku.
11. Pomoc rzeczową osobom bezdomnym w szczególności: dostarczanie żywności, napojów
bezalkoholowych, zbiórkę odzieży.
12. Pomoc osobom i rodzinom osób uzależnionych od alkoholu, przeciwdziałanie narastającemu
zjawisku uzależnienia od alkoholu.

§9.
1. Fundacja może udzielać pomocy beneficjentom w formie: finansowej, rzeczowej lub usługowej
w zależności od sytuacji oraz potrzeb zgłoszonych przez beneficjentów.

§10.
1. Fundacja może ustanawiać stypendia, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawym zasłużonym dla realizacji celów, które są
celami statutowymi Fundacji.
2. Zarząd może określić zasady nadawania honorowych tytułów osobom i podmiotom dokonującym
na rzecz Fundacji darowizn i dotacji.

§11.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III
Organy Fundacji
§12.
1. Organem Fundacji jest :
Zarząd Fundacji
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§13.
1. Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
2. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch a nie więcej niż czterech członków.
3. Zarząd Fundacji może tworzyć komisje, komitety oraz inne struktury organizacyjne
niezbędne do wypełniania zadań statutowych Fundacji, jak też powoływać doradców i
specjalistów.
4. Posiedzenia zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
5. Zebrania zarządu odbywają się od 1 do 4 razy w ciągu roku kalendarzowego, w zależności od
zapotrzebowania o którym decyduje Prezes Zarządu.
6. Członków zarządu powołuje oraz odwołuje Fundator.

§14.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. ewentualna zmiana statutu,
h. decyzja o połączeniu i likwidacji Fundacji.

§15.

Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał bezwzględną większością głosów, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.

§16.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać
może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w
tym Prezesa.
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§17.
Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę. Wszelkie
umowy z członkami Zarządu zawiera Prezes Fundacji.

§18.
Prezes Zarządu może zostać zatrudniony w Fundacji na podstawie umowy o pracę, tylko na
podstawie wniosku, który zostanie poddany pod głosowanie na zebraniu zarządu oraz uzyska
poparcie poprzez wszystkich członków zarządu.
W takim wypadku umowę o pracę z Prezesem Zarządu zawiera jeden z członków zarządu fundacji.

§19.
Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności
uchwały wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jego
członków, jak również obecność co najmniej dwóch trzecich jego członków, w tym Prezesa lub
Wiceprezesa Zarządu.

Rozdział IV
Majątek i dochody fundacji
§ 20.
Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc)
złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej
działania.

§ 21.
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.
2. Fundacja nie ma prawa:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do
fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
5

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Fundacji,
§ 22.

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków i zapisów
b) subwencji osób prawnych
c) dochodów ze zbiórek publicznych
d) dotacji
e) sponsoringu
f) grantów
g) dochodów z majątku fundacji
h) odsetek i depozytów bankowych

§ 23.

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną
przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 24.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

6

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU
§ 25.
Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
§ 26.
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji większością głosów członków
Zarządu.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.
Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 28.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 29.
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały podjętej po zajęciu stanowiska przez Ministra właściwego w sprawach Fundacji.

§ 30.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
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§ 31.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały.

§ 32.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust.4 ustawy o
fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji, wskazanym
w tym celu przez Zarząd Fundacji.

§ 33.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy.
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