STATUT
FUNDACJI PRZYJACIOL DZIECI
ARIADNA"

"

Rozdzial I
POSTANOWIENIA OGOLNE

§l.
1.Fundacja pod nazwq.Fundacja Przyjaci61 Dzieci "ARIADNA"- posluguje si~ skr6conll
nazwllFundacja "ARIADNA".
2.Fundacja ARIADNA zwana dalej Fundacj'b jest ustanowiona przez Ew~ Ulanowskll
obywatelkct polsk'b zwanll dalej "Fundatorem".
3.Fundacjajest ustanowiona aktem notarialnym sPorzlldzonym w Kancelarii Notariusz
Aleksandry Chmiel w Zyrardowie ul. Okrzei 8/14 dnia 14 lute go 2002 roku
repertorium A nr.693/2002.
4.Fundacja dziala na podstawie przepis6w Ustawy 0 Fundacjach z dn.6 kwietnia 1984r.
z p6zniejszymi zmianami, oraz niniejszego statutu.
5.Slldem Rejestrowym dla Fundacji jest Slld Rejonowy dla m.st. Warszawy.

1.Fundacja ma osobowose prawnll.
2.SiedzibllFundacjijest
miasto Warszawa.
3.Wlasciwym ministrem ze wzgl~du na charakter i cele Fundacji jest Minister Zdrowia i
Opieki Spolecznej.

1.Fundacj~ powolano na czas nieokreslony.
2.Fundacja dziala na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz pozajej granicami.
3.Fundacja moze uzywae znaku graficznego Fundacji lub jej skr6tu w j~zykach
obcych.

Fundacja moze nadawae godnosci honorowe, oraz ustanawiae ordery, odznaki, medale i inne
odznaczenia i przyznawae je wraz z innymi tytulami, nagrodami i wyr6znieniami osobom
fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadajllcym osob'Jwosci
prawnej, zasluzonym dla idei lub cel6w obranych przez Fundacj~.

1.Fundacj a moze tworzye oddzialy, zaklady, przedstawicielstwa, filie, j ednostki
terenowe i inne jednostki organizacyjne.
2.Fundacja moze przyst~powae do sp61ek, fundacji i stowarzyszen.
3.Fundacja moze bye czlonkiem krajowych i mi~dzynarodowych organizacji 0
podobnych celach.
4.Fundacja nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej.
5.Fundacja prowadzi dzialalnose pozytku publicznego nieodplatnie w zakresie:
a) niesienia pomocy spolecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
Zyciowej;
b) dzialalnosci charytatywnej, polegajllcej na gromadzeniu funduszy lub

inne formy wspierania finansowego w ramach opieki spolecznej;
c) ochrony i promocji zdrowia;
d) dzialalnosci na rzecz os6b niepelnosprawnych;
e) pomocy ofiarom katastrof, klt(sk zywiolowych, konflikt6w zbrojnych
i wojen w kraju i za granicq;

l.Fundacja nie moze udzielae pozyczek lub zabezpieczania zobowiqzan
majettkiem Fundacji w stosunku do jej czlonk6w, czlonk6w organ6w lub
pracownik6w oraz os6b, z kt6rymi czlonkowie, czlonkowie organ6w oraz
pracownicy fundacji pozostajet w zwietzku malzenskim, we wsp6lnym pozyciu
albo w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo Set
zwietzani z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
"osobami bliskimi";
2.Fundacja nie moze przekazywae majettku na rzecz czlonk6w, czlonk6w
organ6w lub pracownik6w oraz ich os6b bliskich, na zasadach innych niz w
stosunku do os6b trzecich, w szczeg6lnosci, jezeli przekazanie to nastt(puje
bezplatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3.Majettek Fundacji nie moze bye wykorzystywany na rzecz czlonk6w,
czlonk6w organ6w lub pracownik6w oraz ich os6b bliskich na zasadach
innych niz w stosunku do os6b trzecich.
4.Fundacja nie moze dokonywae zakupu towar6w lub uslug od podmiot6w, w
kt6rych uczestniczetjej czlonkowie, czlonkowie organ6w lub pracownicy, oraz
ich osoby bliskie, na zasadach innych niz w stosunku do os6b trzecich lub po
cenach wyzszych niz rynkowe.

Rozdzial II
CELE STATUTOWE

1.Celami Fundacji Set:
a) organizowanie i niesienie pomocy w ratowaniu zycia i zdrowia dzieci,
mlodziezy i os6b niepelnosprawnych, oraz przyczynianie sit( do poprawy
i tworzenia warunk6w zycia;
b) organizowanie i niesienie pomocy dzieciom, mlodziezy i osobom
poszkodowanym przez r6zne wypadki losowe;
c) uczestniczenie w wychowaniu dzieci i mlodziezy;
2. Cele statuto we realizowane Setpoprzez:
Organizowanie i finansowanie :
a) pomocy szpitalom, zakladom rehabilitacyjnym i plac6wkom
opiekunczym, zakup wyposazenia szpitalnego, sprzt(tu
rehabilitacyjnego, wsparcie finansowe w sytuacjach wymagajetcych
operacji ratujetcych zycie i zdrowie;

b) swiadezen na rzeez rodzin dotkni~tyeh problernarni soejalnyrni,
dyskryrninaejct spoleeznct i innct; udzielanie grupowej i indywidualnej
pornoey w ratowaniu zyeia i zdrowia dzieei i rnlodziezy dctzeniu do
poprawy ieh bytu rnaterialnego i rozwoju uzdolnien, pokrywanie
kosztow nauki, studiow, podwyzszaniu i zdobywaniu kwalifikaeji zawodowyeh
rnlodziezy niepelnosprawnej;
e) pornoey stypendialnej, odznaezen i wyroznien dla wybitnie utalentowanyeh dzieei
i wybitnie uzdolnionej rnlodziezy
d) igrzysk sportowyeh, spotkan integraeyjnyeh dla dzieei i rnlodziezy
e) targow, konkursow, irnprez kulturalnyeh i innyeh form
organizaeyjnyeh, sluzcteyrn uezezeniu waznyeh historyeznyeh i
aktualnyeh wydarzen;
Wspolprae~ z instytuejarni i organizaejarni krajowyrni i zagranieznyrni
dzialajcteyrni w zakresie obj~tyrn eelarni Fundaeji, oraz osobarni fizyeznyrni
wykazujcteyrni zainteresowanie eelarni Fundaeji.

Rozdzial III
MAJATEK I DOCHODY FUNDACJI

Majcttek Fundaeji stanowi fundusz zalozyeielski w kwoeie 15.000,-zl(pi~tnaseie tysi~ey
zlotyeh), oraz srodki finansowe, nieruehornosci i ruehornosei nabyte przez Fundaej~ w toku
jej dzialania.

l.Doehody Fundaeji poehodzct w szezegolnosci z:
a) darowizn, spadkow, zapisow
b) subweneji osob prawnyeh
e) ze zbiorek i irnprez publieznyeh
d) rnajcttku nieruehornego i ruehornego fundaeji
e) odsetek bankowyeh
2.Rokiern obraehunkowyrnjest rok kalendarzowy.

W przypadku powolania Fundaeji do dziedziezenia, Zarzctd sklada oswiadezenie 0 przyj~eiu
spadku z dobrodziejstwern inwentarza i to tylko wowezas, gdy w ehwili skladania tego
oswiadezenia jest oezywiste, ze stan ezynny spadku znaeznie przewyzsza dlugi spadkowe.
ROZDZIALIV
ORGANYFUNDACJI

OrganarniFundagisct:
- Rada Fundaeji
- Zarzctd Fundaej i

RADAFUNDACJI
1. Rada Fundacji jest organem fakultatywnym, kt6ry moze bye powolywany
w miar~ potrzeby przez Fundatora.
2. Rada sklada si~ z 3 do 5 czlonk6w powolywanym i odwolywanym
w kazdym czasie przez Fundatora.
3. Radajest organem gl6wnie doradczym, posiada uprawnienia inicjatywne,
opiniotw6rcze i nadzorcze.
4. W sklad Rady moze wchodzie Fundator.
5. Pracami Rady kieruje przewodnicz'tcy Rady wybrany ze swego grona.
6. Rada podej muj e uchwaly zwykl't wi~kszosci't glos6w, przy czym do
waznosci uchwaly wymaganajest obecnose co najmniej trzech czlonk6w,
oraz Prezes lub jego zast~pca.
7. W posiedzeniu Rady mog't uczestniczye czlonkowie innych organ6w
Fundacji oraz inne zaproszone osoby z glosem doradczym.
8. W posiedzeniu Rady mog't uczestniczye kierownicy jednostek
organizacyjnych oraz inni pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjasnien.
9. Posiedzenie Rady zwoluje Fundator lub przewodnicz'tcy Rady w miar~
potrzeb.
10.Posiedzeniom Rady przewodniczy przewodnicz'tcy Rady.

1. Do uprawnien Rady nalezy:
a) opiniowanie okresowych plan6w dzialalnosci opracowanych przez Zarz'td;
b) wyrazanie opinii w sprawach przedlozonych przez Fundatora lub Zarz'td;
c) wnioskowanie w sprawach struktur organizacyjnych Fundacji, zmian Statutu
Fundacji, regulamin6w dzialalnosci organ6w i jednostek organizacyjnych
Fundacji, obsady kadrowej wazniejszych stanowisk pracy;
d) wnioskowanie w przedmiocie likwidacji Fundacji, pol'tczenia z innymi
jednostkami organizacyjnymi, przeznaczenia maj'ttku Fundacji po jej likwidacji;
e) wyrazania opinii w przedmiocie ustanawiania nagr6d, wyr6znien, odznaczen i
innych form uhonorowania os6b fizycznych i os6b prawnych zasluzonych dla idei
lub cel6w Fundacji;
f) przeprowadzanie kontroli wewn~trznej i nadzoru dzialalnosci Fundacji.
2. Czlonkowie Rady nie podlegaj'tZarz'tdowi Fundacji w zakresie wewn~trznej kontroli i
nadzoru dzialalnosci fundacji.
3. Czlonkowie Rady mog't bye nagradzani i wynagradzani przez Zarz'td na wniosek
Fundatora zgodnie z obowi'tzuj'tcymi przepisami 0 wynagradzaniu os6b kieruj'tcych
niekt6rymi podmiotami prawnymi.
4. Rada pracuje w systemie bezkadencyjnym.
5. Koszty dzialalnosci Rady pokrywa Zarz'td
6. Do Rady moze wejse osoba fizyczna, przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel
jednostki organizacyjnej nie posiadaj'tcej osobowosci prawnej na zasadach ustalonych
przez Fundatora.
7. Rada wsp61pracuje z instytucjami panstwowymi i organizacjami pozarz'tdowymi, oraz
osobami fizycznymi dzialaj'tcymi w zakresie obj~tymi ide'ti celami Fundacji.

8. Czlonkowie Rady nie mog'l bye czlonkami organu zarz'ldzaj'lcego, ani pozostawae z nimi
w zwi'lzku malzenskim, we wspo1nym pozyciu, w stosunku pokrewienstwa,
powinowactwa 1ub pod1eglosci sluzbowej.
9. Czlonkiem Rady nie moze bye osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przest~pstwo
umys1ne scigane z oskarzenia pub1icznego 1ub przest~pstwo skarbowe.

1. Fundator na wypadek swojej smierci przekazuje swoje uprawnienia Radzie
Sukcesorskiej skladaj'lcej si~ z osob powolanych do spadku w testamencie.
2. Rada Sukcesorska dziala na zasadach usta10nych przez Fundatora w
regu1aminie Rady Sukcesorskiej. Regu1aminjest integra1n'l cz~sci'l
testamentu.
3. Uprawnienia, ktore Rada Sukcesorska przejmuje od Fundatora:
a) powolywanie i odwolywanie Rady Fundacji 1ub kazdego zjej czlonkow
w kazdym czasie;
b) powolywanie i odwolywanie czlonkow Zarz'ldu Fundacji w kazdym czasie
c) usta1anie d1a nich wynagrodzen;
d) usta1anie i zatwierdzanie Regu1aminu Pracy Zarz'ldu;
e) podejmowanie z Zarz'ldem Fundacji wspo1nych uchwalw sprawie zmian
statutu;
f) podejmowanie z Zarz'ldem Fundacji wspo1nych uchwal w sprawie
pol'lczenia z inn'l Fundacj<:t;
g) podejmowanie z Zarz'ldem Fundacji wspo1nych uchwal w sprawie
1ikwidacji Fundacji;
h) nadawanie polnomocnictw czlonkom Rady;
4. Czlonkowie Rady Sukcesorskiej mog'l bye czlonkami Rady i Zarz'ldu
Fundacji.
5. Czlonkowie Rady Sukcesorskiej dzialaj'll'lcznie.

ZARZi\DFUNDACJI
1.Zarz'ld Fundacji sklada si~ z jednego do pi~ciu czlonkow, powolywanych i odwolywanych
przez Fundatora.
2. Pracami Zarz'ldu kieruje prezes Zarz'ldu.
3. W sklad zarz'ldu moze wchodzie Fundator.
4. Regu1amin Zarz'ldu, okres1aj'lcy funkcje i podzial kompetencji pomi~dzy
poszczego1nych czlonkow Zarz'ldu Fundacji usta1a i zatwierdza Fundator.
5. Czlonkiem Zarz'ldu nie moze bye osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przest~pstwo
umys1ne scigane z oskarzenia pub1icznego 1ub przest~pstwo skarbowe.

Oswiadczenie wo1i w imieniu Fundacji skladajednoosobowo
1ub czlonek Zarz'ldu, 1ub osoba upowazniona przez Zarz'ld.

prezes Zarz'ldu

1. Zarz~d podejmuje uchwaly zwykl~ wi~kszosci~ glos6w, przy czym do waznosci
uchwaly wymaganajest obecnosc co najmniej polowy jego czlonk6w, w tym prezesa
Zarz~du.
2. W posiedzeniu zarz~du mog~ uczestniczyc czlonkowie Rady Fundacji, oraz inne
zaproszone osoby z glosem doradczym.
3. W posiedzeniu Zarz~du Fundacji mog~ uczestniczyc kierownicy jednostek
organizacyjnych, oraz inni pracownicy Fundacji w celu udzielania niezb~dnych
informacji.
4. Posiedzenia Zarz~du odbywaj~ si~ w miar~ potrzeb.

Uprawnienia Zarz~du Fundacji
- kieruje dzialalnosci~ oraz reprezentuje j~ na zewn~trz,
-opracowuje wie10letnie i roczne plany dzialania Fundacji,
-sprawuje zarz~d maj~tkiem Fundacji,
- przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i inne zapisy,
- opracowuje struktury organizacyjne Fundacji,
- powoluje i odwoluje kierownik6w jednostek organizacyjnych Fundacji,
- ustala plany zatrudnienia i plac oraz okresla zasady wynagradzania pracownik6w
etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatk6w przez wolontariuszy,
- kieruje pracami zwi~zanymi z realizacj~ cel6w statutowych Fundacji,
- podejmuje uchwaly dotycz~ce zmian w statucie Fundacji, likwidacji Fundacji i
pol~czenia z innymi fundacj ami,
- ustala nagrody, wyr6znienia, odznaczenia i inne formy uhonorowania os6b zasluzonych
dla idei cel6w Fundacji,
- sprawuje nadz6r nad dzialalnosci~ wszystkichjednostek, kom6rek organizacyjnych i
os6b zatrudnionych w Fundacji.
ROZDZIALV
RODZAJE DZIALALNOSCI FUNDACJI

1. Fundacja prowadzi dzialalnosc statutow~
2. Dzialalnosc statutowajest okreslona przepisami prawa i niniejszym statutem.
3. Fundacja prowadzi rachunkowosc zgodnie z przepisami obowi~zuj~cymi osoby
prawne.

ROZDZIAL VI
ZMIANA STATUTU
§21.
Zmiana statutu, w tym takze ce16w fundacji, moze nast'lPic w drodze wsp6lnej uchwaly
Zarz~du Fundacj i i Fundatora.

ROZDZIAL VII
POSTANOWIENIA KONCOWE

Dla efektywnego realizowania swoich ce16w statutowych Fundacja moze pol'l:.czy6si~ z
inn'l:.fundacj'l:..

Decyzj~ w przedmiocie pol'l:.czenia z inn'l:.fundacj'l:.podejmuje Zarz'l:.dw drodze wsp61nej
uchwaly z Fundatorem.

1.Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania si~ jej srodk6w finansowych i maj'l:.tku
lub w razie osi~ni~cia celu , dla kt6rego byla ustanowiona.
2. Decyzj~ 0 likwidacji Fundacji podejmuje Zarz'l:.dw drodze wsp61nej uchwaly z
Fundatorem.
3. Zarz'l:.dwyznacza likwidatora Fundacji.
4. Maj'l:.tekpozostaly po likwidacji Fundacji przekazuje si~ na Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie- Mi~dzylesie.

l.W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem maj'l:.zastosowanie przepisy
U stawy 0 Fundacj ach.
2. Fundacja sklada wlasciwemu ministrowi corocznie do dnia 30 czerwca sprawozdanie
ze swojej dzialalnosci za rok ubiegly.

§ 26.
Statut wchodzi w zycie z dniem zarejestrowania przez S'l:.dRejonowy.

Fundator
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