
   

                                                         STATUT 

       FUNDACJI POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH W KRAKOWIE 

 

                                                        Rozdział  I 

                                        POSTANOWIENIA OGÓLNE 

                                                             § 1. 

1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie. 

2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst 

    jednolity z 17 maja 1991 r. Dz. U. Nr 46, poz. 203), oraz niniejszego statutu. 

                                                             § 2. 

1. Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy. 

2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona i chroniona. 

3. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 

    szczególnych. 

                                                             § 3. 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków. 

2. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej  

    granicami. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, placówki i niepubliczne 

    zakłady opieki zdrowotnej, a w przypadku działania poza granicą Rzeczypospolitej 

    Polskiej – Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa. 

3. Fundacja może łączyć się z innymi Fundacjami. 

 

                                                            § 4. 

 

    Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

 

                                                            § 5. 

 

    Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia. 

 

 

                                                       Rozdział  II 

        CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 

 

                                                             § 6 

 

Celem działalności Fundacji jest: 



       a. wszechstronna pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi, 

       b. działania dla pełnego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz poprawy ich sytuacji w 

            rodzinie i społeczeństwie, 

       c. promowanie w społeczeństwie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych, 

       d. działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 

       e. działalność charytatywno-opiekuńcza, 

       f. promocja zdrowia. 

 

                                                              § 7 

 

1. Fundacja realizować będzie swoje cele poprzez: 

        a. Prowadzenie Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich 

            Rodzinom w Krakowie, 

        b. otaczanie opieką ludzi potrzebujących, chorych i niepełnosprawnych, 

        c. organizowanie kolonii letnich i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży  

            niepełnosprawnej, a w szczególności obozów dla osób niepełnosprawnych w 

            Szczyrzycu, 

        d. tworzenie płaszczyzny współpracy, wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń 

            pomiędzy ruchami społecznymi, organizacjami i instytucjami, krajowymi i zagranicz- 

            nymi, którym bliskie są problemy osób niepełnosprawnych, 

        e. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji, 

        f. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, 

            środkami masowego przekazu, dla realizacji celów Fundacji. 

 

2. Działalność określona w ust. 1 jest działalnością statutową Fundacji, jako działalność 

    Nieodpłatna i odpłatna. 

 

                                                         Rozdział  III 

                                                MAJĄTEK FUNDACJI 

 

                                                              § 8 

 1. Majątek Fundacji tworzą: 

          a. przekazana przez Fundatora kwota 1500 złotych, z tego 1000 złotych przeznaczo- 

              nych na działalność gospodarczą; 

          b. środki finansowe i rzeczowe pochodzące z: 

                  1. darowizn, zapisów i spadków, 

                  2. dochodów z mienia Fundacji, 

                  3. dochodów z mienia oddanego Fundacji w używanie, 

                  4. odsetek od lokat kapitałowych; 

                  5. zbiórek publicznych; 

                  6. dochodów z działalności gospodarczej. 

2. Zgodnie z obowiązującym prawem Fundacja może ubiegać się o dotacje z budżetu 

    państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także o subwencje z innych źródeł 

    dla realizacji celów statutowych. 



                                                             § 9 

 

1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz na pokrycie 

    kosztów jej funkcjonowania. 

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o  

     przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, albo spadek odrzuca. 

 

                                                     Rozdział  IV 

                                             ORGANY FUNDACJI   

                                                           § 10   

 

Organami Fundacji są: Rada Fundacji, która jest organem kontrolnym i nadzorującym oraz 

Zarząd Fundacji, który jest organem uprawnionym do reprezentacji Fundacji. 

 

                                                           § 11 

 

Rada Fundacji ma wyłączną kompetencję w zakresie: 

                      a. zmiany statutu i celów działania Fundacji; 

                      b. powoływania i odwoływania członków Zarządu. 

 

                                                          § 12 

 

   1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, składa się z członków Zarządu Fundatora- Związku 

       Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Św. 

       Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim w osobach: Andrzeja Baehra, 

       Stanisława Górskiego, Macieja Koszutskiego, Adama Leszczyńskiego, Andrzeja 

       Potworowskiego, Stanisława Szweycera i Tomasza Zdziebkowskiego. 

   2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Rady. 

   3. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą złożenia rezygnacji lub śmierci. 

   4. W wypadku ustania członkostwa w Radzie pozostali członkowie Rady dokonują doko- 

       optowania nowego członka (członków) Rady w osobie Damy lub Kawalera Związku 

       Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Św. 

       Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim. 

   5. Członkowie Rady 

       a/nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 

          wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

          służbowej, 

       b/ nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane  

           z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

       c/ nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia. 

 

                                                         § 13 

 

1. Do zakresu działania Rady należy: 



         a. powoływanie i odwoływanie Zarządu; 

         b. nadzorowanie i kontrolowanie działalności Zarządu; 

         c. dokonywanie rocznych ocen pracy członków Zarządu za kolejne lata kalendarzowe; 

         d. kontrola prawidłowości finansów Fundacji; 

         e. rozpatrywanie oraz zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd rocznych spra- 

             wozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji i Zarządu w poszcze- 

             gólnych latach; 

         f. podejmowanie decyzji w sprawach, które na mocy niniejszego statutu należą do 

            kompetencji Rady; 

         g. inspirowanie oraz zgłaszanie Zarządowi nowych działań w ramach celów statutowych 

         h. podejmowanie decyzji w przedmiocie likwidacji Fundacji; 

         i. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd; 

         j. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji; 

         k. zatwierdzanie budżetu Fundacji. 

 

Realizując swoje zadania Rada może badać wszystkie dokumenty Fundacji oraz żądać od 

Zarządu wyjaśnień. Rada może też zlecać wykonani specjalistycznych czynności przez 

biegłych rewidentów lub inne wyspecjalizowane podmioty. Zarząd zapewnia środki na  

pokrycie kosztów takich czynności oraz zawarcie związanych z tym umów. 

 

                                                                § 14 

 

Posiedzenia Rady odbywają się odpowiednio do potrzeb, z tym, że posiedzenie Rady w  

sprawie dokonania rocznej oceny pracy Zarządu raz rozpatrzenie rocznego sprawozdania 

finansowego i sprawozdań z działalności Fundacji i Zarządu odbywa się w terminie do dnia 

30 czerwca roku następnego. 

Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły podpisywane przez przewodniczącego i sekre- 

tarza Rady. 

Posiedzenia Rady zwołuje z odpowiednim wyprzedzeniem Przewodniczący z własnej 

inicjatywy, lub na wniosek Zarządu, określając w zawiadomieniu szczegółowy porządek 

obrad. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady może być wysłane pocztą elektroniczną. 

Decyzje rady zapadają w drodze uchwał podejmowanych na posiedzeniach Rady . 

W głosowaniu nad uchwałami każdy członek Rady posiada jeden głos. 

O uchwale, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy członek 

Rady powinien być powiadomiony. 

Uchwała zostaje podjęta, jeżeli zagłosowała za nią zwykła większość członków Rady. 

Na posiedzeniach Rada może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad 

bez względu na ilość uczestników, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków 

Rady w trybie określonym w ust. 3. 

Głosowanie w sprawie uchwał Rady jest jawne. 

W sprawach dotyczących wyboru członków Zarządu oraz wniosków o odwołanie członków 

Zarządu, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach personal- 

nich głosowanie jest tajne. 

 



                                                               § 15 

 

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, jest trzyosobowy. Na czele Zarządu stoi Prezes. 

    Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji. 

2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. 

3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, złożenia rezygnacji lub 

     śmierci. 

4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

    umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

                                                              § 16 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Rady Fundacji. 

3. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji uprawnio- 

    ny jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub upoważniony przez Prezesa jeden z  

    członków Zarządu. 

4. Po zakończeniu każdego kolejnego roku kalendarzowego działalności, Zarząd przygoto- 

    wuje sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Fundacji i Zarządu  

    w danym roku i przedkłada je Radzie w terminie do dnia 30 maja roku następnego. 

 

                                                            § 17 

 

1. Dla realizacji zadań Fundacji Zarząd może utworzyć biuro, a za zgodą Rady także 

    oddziały, filie, placówki oraz – w przypadku działania  poza granicą Rzeczypospolitej 

    Polskiej – przedstawicielstwo. 

2. regulamin wewnętrzny, strukturę organizacyjną i zasady wynagradzania pracowników 

    Fundacji zatwierdza Rada na wniosek Zarządu. 

 

                                                           § 18 

   Cały dochód Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych, należących do sfery 

zadań publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność pożytku publicznego. 

 

    Niniejszy statut zabrania: 

 

           1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w sto- 

               sunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie 

               organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspól- 

               nym 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”, 

           2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz 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, 

           3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz 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, 

           4. zakupu towarów lub usług podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów 

               Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 

               do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

 

                                                             Rozdział  V 

                                         DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

                                                                  § 19 

 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 

 

PKD 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane 

PKD 47.74.Z  Opracowanie, produkcja i sprzedaż testów psychologicznych 

PKD 58.11.Z  Wydawanie książek 

PKD 58.13.Z  Wydawanie gazet 

PKD 58.14.Z  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

PKD 58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza 

PKD 47.78.Z  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjali- 

                        zowanych sklepach 

PKD 47.91.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub przez 

                        internet 

PKD 47.99.Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami 

                        i targowiskami 

PKD 32.40.Z  Produkcja gier i zabawek edukacyjnych 

PKD 47.65.Z  Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych 

                        sklepach 

PKD 68.20.Z  Wynajem pomieszczeń  

PKD 96.09.Z Inna działalność usługowa 

PKD 86.90.D  Działalność paramedyczna 

PKD 90.02.Z  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień (organizacja koncertów) 

PKD 73.11 Z  Działalność agencji reklamowych 

PKD 86.90.E  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie  

                         sklasyfikowana (profilaktyka zdrowia) 

 

 

                                                               § 20 

 



Zyski z działalności gospodarczej przeznaczane mogą być tylko na realizację celów 

statutowych Fundacji. 

 

 

                                                          Rozdział  VI 

                      LIKWIDACJA, ŁĄCZENIE ORAZ ZMIANA STATUTU 

 

                                                               § 21 

 

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją za zgodą Rady wyrażoną w formie uchwały. 

2. W wyniku połączenia Fundacji z inną fundacją powstaje nowa fundacja, która wstępuje 

    we wszelkie prawa i obowiązki Fundacji oraz przejmuje wszelkie aktywa i pasywa 

    Fundacji. 

 

                                                              § 22 

 

Zmiana statutu Fundacji może być dokonana przez Radę Fundacji. 

 

                                                              § 23 

 

1. Fundacja podlega likwidacji w przypadku: 

           a. osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona; 

           b. braku środków finansowych i majątku pozwalającego na prowadzenie przez  

               Fundację działalności statutowej. 

2. O rozpoczęciu likwidacji i ustanowieniu likwidatora postanawia Rada w drodze uchwały. 

3. Przekazanie składników majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji następuje na 

    rzecz Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu 

    Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim. 

 

                                                             § 24 

 

Do spraw nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. 

o fundacjach (tekst jednolity; Dz. U. Nr 46, poz. 203 z 1991 r. z późniejszymi zmianami). 

 

 

  

 

 

 

                

 

 

 

                                                             


