STATUT
FUNDACJI „DR CLOWN”
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 58/128a
zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
0000024181

STATUT FUNDACJI „DR CLOWN”

tekst jednolity
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja nosi nazwę: Fundacja "Dr Clown", zwana dalej Fundacją i została ustanowiona z woli
Andrzeja Kuny i Aleksandra Żagla zwanych dalej Fundatorami, ustanowionymi aktem
notarialnym z dnia 29 kwietnia 1999 r. Repertorium „A", nr 3238/99. Fundacja posiada
osobowość prawną.
§2
Fundacja jest powołana do prowadzenia działalności oświatowo - kulturalnej, charytatywno opiekuńczej, dobroczynności, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, rehabilitacji
społecznej i zawodowej, wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego.
§3
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§5
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§6
Ministrem właściwym do nadzoru nad Fundacją jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

1.
2.

§7
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę.
Pieczęć może zawierać ponadto znak Fundacji.
Do celów bankowych Fundacja używa pieczęci podłużnej.
II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§8
Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym i niedołężnym, w
szczególności: dzieciom nieuleczalnie i przewlekle chorym poprzez następujące działania:
1) wizyty i odwiedziny specjalnie przeszkolonych oraz odpowiednio przygotowanych osób,
przebranych w kolorowe stroje, w miejscach gdzie dzieci i inne osoby chore przebywają
czasowo lub na stałe, czyli w: szpitalach, klinikach, hospicjach, domach dziecka, szkołach
szpitalnych oraz domach opieki społecznej, w lokalach prywatnych,

2)
3)
4)

5)

zbieranie informacji na temat osób chorych, niepełnosprawnych i niedołężnych w celu
udzielenia im pomocy finansowej bądź rzeczowej;
udzielanie pomocy finansowej bądź rzeczowej osobom fizycznym i instytucjom, powołanym
do leczenia bądź opiekowania się osobami chorymi, niepełnosprawnymi i niedołężnymi;
udzielanie pomocy finansowej bądź rzeczowej instytucjom, powołanym do nauczania i
opiekowania się osobami chorymi, niepełnosprawnymi i niedołężnymi: czyli szkołom
specjalnym i szpitalnym;
współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się podobnymi celami;

§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania w sferze zadań publicznych nieodpłatnie w
zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
13) wypoczynku dzieci i młodzieży;
14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17) turystyki i krajoznawstwa;
18) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
19) promocji i organizacji wolontariatu;
20) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
21) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
22) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
23) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
24) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3, w zakresie określonym w pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie.

§ 10
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Fundacja może prowadzić
odpłatną działalność statutową w sferze zdań publicznych w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
13) wypoczynku dzieci i młodzieży;
14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17) turystyki i krajoznawstwa;
18) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
19) promocji i organizacji wolontariatu;
20) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
21) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
22) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
23) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
24) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3, w zakresie określonym w pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie.
III. MAJĄTEK FUNDACJI
§ 11
Cały majątek Fundacji przeznacza się na statutową działalność.
§ 12

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Majątek Fundacji stanowią: składniki majątkowe wskazane w oświadczeniach woli o
ustanowieniu Fundacji, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację oraz inne środki
finansowe pozyskane w trakcie jej działalności.
Fundusz, w jaki wyposażyli Fundatorzy Fundację wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy
złotych), każdy z fundatorów wniósł po 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1) dotacji, darowizn, zapisów i spadków krajowych i zagranicznych;
2) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych;
3) dochodów ze zbiórek, aukcji i wystaw dzieł sztuki;
4) odsetek od depozytów bankowych, w tym także odsetek od kapitału określonego w ust.
2;
5) odpłatnej działalności statutowej
6) dochodów z działalności gospodarczej
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
Osobom fizycznym i prawnym, które dokonują na rzecz Fundacji znacznej darowizny lub
dotacji jednorazowej lub łącznej Zarząd Fundacji może przyznać tytuł: Ambasador Fundacji
Dr Clown.
Rozporządzenie składnikami trwałego majątku Fundacji może nastąpić w przypadkach, gdy:
1) uzasadnia to cel Fundacji,
2) następuje naturalne zużycie,
3) jego utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji.
Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym 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) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, 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) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
IV. ORGANY FUNDACJI

§ 13
Organami Fundacji są: Zgromadzenie Fundatorów zwane dalej Zgromadzeniem i Zarząd Fundacji
zwany dalej Zarządem.
§ 14
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech członków Zarządu, powoływanych i
odwoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów, które także ustala liczbę członków
Zarządu. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze
uchwały podjętej większością głosów. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje
Zgromadzenie Fundatorów na wniosek Prezesa Zarządu.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację wobec władz i osób trzecich.
Zarządza majątkiem i interesami Fundacji.
3. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone dla kompetencji innych organów.
4. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
1) sporządzanie rocznych planów działania Fundacji, w tym planów pracy oraz budżetu,
2) sporządzanie i przedstawianie Zgromadzeniu Fundatorów rocznych sprawozdań
finansowych,
3) sporządzanie i przedstawianie Zgromadzeniu Fundatorów sprawozdania z działalności
Fundacji,
4) ustalanie regulaminów pracy Zarządu i innych regulaminów Fundacji,
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
6) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
7) zatrudnianie podmiotów świadczących pracę na rzecz Fundacji, w tym na podstawie
umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
8) składanie wniosków do Zgromadzenia Fundatorów o zmianę statutu i o likwidację
Fundacji,
9) składanie wniosków do Zgromadzenia Fundatorów w przedmiocie powoływania
oddziałów regionalnych filii Fundacji,
10) podejmowanie uchwał o połączeniu z inną Fundacją.
5. Sposób wynagradzania członków Zarządu ustala Zgromadzenie Fundatorów.
6. Prezes Zarządu może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji, a Zarząd także prokurenta w sprawach związanych z
działalnością gospodarczą Fundacji.
7. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu albo członkowie Zarządu
jednoosobowo.
8. Zarząd co roku do dnia 31 maja przedkłada Zgromadzeniu Fundatorów sprawozdanie z
działalności Fundacji.
9. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać
specjalistów oraz ich zespoły spośród pracowników nauki lub praktyków i zlecać im
wykonanie odpowiednich opracowań.
10. Zarząd lub Zgromadzenie Fundatorów mogą zlecać doraźnym zespołom kontrolnym lub
poszczególnym specjalistom, przeprowadzenie kontroli z zakresu całokształtu działalności
Fundacji pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa,

postanowieniami niniejszego statutu, uchwałami Zarządu oraz prawidłowości gospodarki
finansowej.
11. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
12. Do zwołania posiedzenia Zarządu uprawniony jest każdy członek Zarządu oraz każdy
Fundator.
13. Posiedzenia zwoływane są poprzez wysłanie członkom Zarządu zawiadomień w formie
pisemnej lub e-mailem na wskazany przez nich adres pocztowy lub e-mailowy.
Zawiadomienia o posiedzeniu Zarządu wraz z proponowanym porządkiem obrad powinny
być wysłane co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
14. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeśli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej
2/3 składu Zarządu. Kolejne posiedzenie, wyznaczone przez któregokolwiek z członków
Zarządu lub Fundatora w terminie 30 dni od pierwszego i z tym samym porządkiem obrad
jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.
15. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że postanowienia
niniejszego Statutu stanowią inaczej. W przypadku równowagi głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.
16. Zarząd ma prawo podejmować uchwały pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia,
jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do
odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
17. Uchwały Zarządu mogą być też podjęte bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie
Zarządu wyrażą zgodę na głosowanie pisemne.

1.

2.
3.
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§ 15
Zgromadzenie Fundatorów jest organem stanowiącym, inicjatywnym, doradczym i
kontrolnym, a w jego skład wchodzą: Andrzej Kuna, Aleksander Żagiel, Małgorzata Smoleń.
W przypadku utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci członka Zgromadzenia
Fundatorów lub w przypadkach niemożności działania członka Zgromadzenia Fundatorów
określonych w ust.3 lub 4. poniżej, Zgromadzenie Fundatorów nadal działa w pozostałym
składzie.
Członkowie Zgromadzenia Fundatorów nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie
Fundacji.
Członkowie Zgromadzenia Fundatorów nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w żadnym stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej z członkami Zarządu.
Członkowie Zgromadzenia Fundatorów nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkowie Zgromadzenia Fundatorów nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w
takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa
GUS za rok poprzedni.

§ 16
Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

1)

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz ustalanie liczby
członków Zarządu,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi statutowej działalności Fundacji,
3) opiniowanie i kontrola rocznych planów działania Fundacji,
4) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym bilansu Fundacji,
6) zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu,
7) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
8) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji,
9) zatwierdzanie decyzji Zarządu o połączeniu Fundacji z inną fundacją oraz o likwidacji
Fundacji,
10) nadzór nad działalnością Fundacji, w tym prawo do kontroli tej działalności.
§ 17
Zgromadzenie Fundatorów w celu wykonywania swych zadań kontrolnych ma prawo wglądu w
bieżącą działalność Fundacji, a w szczególności:
1) żądać od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów finansowych i innych
materiałów księgowych dotyczących działalności Fundacji
2) dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej.

1.
2.
3.
4.

§ 18
Zgromadzenie Fundatorów zbiera się nie rzadziej niż raz w roku.
Decyzje Zgromadzenia zapadają w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej 2/3 członków chyba, że Statut Fundacji stanowi inaczej.
W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia
Zgromadzenia Fundatorów.
Uchwały Zgromadzenia mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze
głosowania pisemnego, o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy
głosowania.

§ 19
Uchwały Zgromadzenia Fundatorów są dokumentowane w formie pisemnej i przekazywane do
Zarządu Fundacji.

1.
2.
3.

4.

§ 20
Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na
wniosek członka Zgromadzenia.
W posiedzeniach Zgromadzenia bierze udział przedstawiciel Zarządu Fundacji.
Zgromadzenia Fundatorów zwoływane są poprzez wysłanie zawiadomień w formie pisemnej
lub e-mailem na wskazany przez Fundatora adres pocztowy lub e-mailowy. Zawiadomienie
wraz z proponowanym porządkiem obrad powinno być wysłane co najmniej na 7 dni przed
terminem Zgromadzenia.
Zgromadzenie Fundatorów jest zdolne do podejmowania uchwał, jeśli na posiedzeniu
obecnych jest co najmniej 2/3 składu Zgromadzenia Fundatorów. Kolejne Zgromadzenie

5.

6.

Fundatorów, wyznaczone przez któregokolwiek z Fundatorów w terminie 30 dni od
pierwszego i z tym samym porządkiem obrad jest zdolne do podejmowania uchwał bez
względu na ilość obecnych.
Zgromadzenie Fundatorów ma prawo podejmować uchwały pomimo braku formalnego
zwołania, jeżeli wszyscy Fundatorzy są obecni i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do
odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
Zgromadzenie Fundatorów może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez odbycia
posiedzenia, jeżeli wszyscy Fundatorzy wyrażą zgodę na głosowanie pisemne.

§ 21
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 22
1. Czynności wykonawczo - zarządzające w stosunku do uchwał Zgromadzenia Fundatorów
oraz funkcję administratora pełni Zarządu Fundacji.
2. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.
3. Biuro Fundacji podporządkowane jest Prezesowi Zarządu.

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 23
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami - jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego - działalność
gospodarczą w zakresie:
1) reklama,
2) pomoc społeczna z zakwaterowaniem oraz bez zakwaterowania dla osób w podeszłym
wieku i osób niepełnosprawnych,
3) opieka dzienna nad dziećmi,
4) wychowanie przedszkolne,
5) działalność wydawnicza,
6) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
7) wypożyczanie strojów karnawałowych,
8) działalność wspomagająca edukację,
9) pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
10) działalność fizjoterapeutyczna,
11) roboty budowlane specjalistyczne,
12) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
13) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
14) pozostała działalność rozrywkowa gdzie indziej niesklasyfikowana,
15) sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach, a także poza siecią
sklepową, straganami i targowiskami.

§ 24
Dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na działalność
statutową.
§ 25
Decyzje o przeznaczeniu majątku Fundacji na realizację celów statutowych podejmuje Zarząd.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26
Dla realizowania swoich celów statutowych. Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 27
Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Zarząd, przy czym decyzja ta dla swej
ważności wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 28
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej
jednomyślnie, przy czym decyzja ta dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez
Zgromadzenia Fundatorów. Likwidatorem Fundacji staje się Prezes Zarządu.
§ 29
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta
stołecznego Warszawy."

Zarząd Fundacji pod nazwą
Fundacja „Dr Clown”
z siedzibą w Warszawie

