STATUT
FUNDACJI POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „RATOWNIK GÓRNICZY”
FUNDATORAMI FUNDACJI SĄ :
ZWIĄZEK ZAWODOWY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH ORAZ MIROSŁAW KEMPKA
ROZDZIAŁ I
NAZWA, SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA FUNDACJI
§1
Fundacja nosi nazwę:
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „RATOWNIK GÓRNICZY”
§2
Siedzibą fundacji jest miasto JAWORZNO.
§3
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może działad poza obszarem Polski, jeżeli służyd to będzie realizacji jej celów statutowych i
pozostanie w zgodzie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej i innego paostwa.
3. Fundacja posiada osobowośd prawną.
4. Fundacja działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873;
b) niniejszego statutu.
§4
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§5
Fundacja może ustanawiad odznaki, medale honorowe i przyznawad je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§6
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
ROZDZIAŁ II
CEL, ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§7
Celem Fundacji jest wspieranie działalności dążącej do wyrównywania szans wszystkich ludzi, a szczególnie
osób niepełnosprawnych w obszarze nauki, kultury, sportu i rekreacji oraz zawodowym.
Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. wspieranie działalności osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw ;
2. tworzenie przyjaznych warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeostwie ;
3. zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ;

4. wspomaganie inicjatyw zmierzających do dostosowania istniejącej infrastruktury do wymogów
korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne ;
5. organizowanie zbiórek i kwest na rzecz ludzi niepełnosprawnych ;
6. popieranie budownictwa dostosowanego dla osób niepełnosprawnych ;
7. udzielanie pomocy niepełnosprawnym, ich rodzinom i przyjaciołom ;
8. zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych ;
9. edukacja społeczna oparta na zasadach integracji, w tym tworzenie i opracowywanie programów
edukacyjnych do realizowania m.in. w placówkach szkolnych ;
10. inicjowanie i realizowanie działao zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych;
11. organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleo ;
12. wydawanie pism, biuletynów, książek i innych publikacji ;
13. organizowanie lokalnych sieci grup samopomocowych wspierających osoby niepełnosprawne w
środowisku miejskim i wiejskim ;
14. wspieranie finansowe i materialne osób niepełnosprawnych ;
15. projektowanie i wdrażanie sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym ;
16. integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych w celu obrony ich praw i interesów ;
17. współprace z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się
zagadnieniem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych ruchowo ;
§7A
1. Działalnośd odpłatna Fundacji w zakresie pożytku publicznego to:
a) Działalnośd pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z
b) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
c) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęd sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z
d) Działalnośd związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
e) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
2. Działalnośd nieodpłatna Fundacji w zakresie pożytku publicznego to:
a) Działalnośd pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z
b) Pozostała działalnośd rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z
c) Pozostała działalnośd wydawnicza 58.19.Z
d) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.10.Z
e) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
f) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęd sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z
g) Działalnośd związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
h) Działalnośd związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z
§8
Fundacja może na obszarze swojego działania otwierad oddziały, przedstawicielstwa ( w tym zagraniczne ) i
inne placówki.
§9
1. Fundacja może byd członkiem organizacji społecznych i gospodarczych, do których przystępuje na
podstawie umowy;
2. Fundacja może byd udziałowcem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcjonariuszem spółek
akcyjnych.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK FUNDACJI
§ 10
1. Początkowy majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000,00 PLN ( dwa tysiące złotych)
wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

2. Fundacja czerpad będzie środki z :
a) darowizny, spadki, zapisy osób fizycznych i prawnych;
b) subwencje osób prawnych;
c) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
d) odsetki bankowe od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunkach bankowych;
e) dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz
Fundacji;
f) dochody z nabytych na giełdach papierów wartościowych;
g) dalsze świadczenia fundatorów.
3. 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.
§ 11
Fundacji zabrania się :
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązao majątkiem organizacji w stosunku do jej członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz
pracownicy organizacji pozostają w związku małżeoskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”;
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich 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. wykorzystywania majątku 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 z
celu statutowego;
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe.
ROZDZIAŁ IV
RADA FUNDACJI
§ 12
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do dziewięciu członków powołanych na czas nieoznaczony.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundator Mirosław Kempka oraz członkowie Zarządu
Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce z siedzibą w Bytomiu, w ilości trzech osób
wskazanych przez Prezydium Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce
uchwałą.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które
przestały pełnid tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa
w Radzie, może nastąpid w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady
Fundacji. Fundatorzy nie mogą byd w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka
Rady.
7. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą byd członkami organu zarządzającego ani pozostawad z nimi w związku małżeoskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieostwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b) nie mogą byd skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c) mogą otrzymywad z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka
Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu,
odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady,
reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
10. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Fundacji.
§ 13
1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora,
zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w razie równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 14
Do zadao Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie prezesa, zastępcy prezesa i pozostałych członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdao lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu
absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji
Fundacji.
§ 15
Rada Fundacji, w celu wykonywania swych uprawnieo kontrolnych, może :
5. Żądad od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
6. Żądad od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnieo.
ROZDZIAŁ IV a
ZARZĄD FUNDACJI
§ 16
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje wszelkie uchwały i decyzje w granicach swoich kompetencji i zgodnie z obowiązującym
stanem prawnym.
3. Zarząd jest organem Fundacji właściwym do rozstrzygania i prowadzenia wszystkich spraw, o ile nie są
zastrzeżone dla Rady Fundacji.
§ 17
1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków, w tym prezesa i jego zastępcy, powołanych przez Radę
Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcje członka Zarządu można pełnid przez więcej niż jedną kadencje.
3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą byd odwołani przez Radę Fundacji przed
upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością głosów przez członków Rady.

4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą byd skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 18
1.
2.
3.
4.

Na czele Zarządu stoi prezes, który kieruje jego działalnością.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, a w razie jego nieobecności jego zastępca.
W posiedzeniach Zarządu mogą brad udział z głosem doradczym zaproszone osoby.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokół podpisują prezes bądź jego zastępca oraz
protokolant.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest
obecnośd co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu, w razie równej liczby
głosów decyduje głos prezesa.
6. Tryb pracy Zarządu i podział czynności pomiędzy jego członków określa regulamin uchwalony przez Zarząd i
zatwierdzony przez Radę Fundacji.
§19
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§ 20
Do składania oświadczeo w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz ich podpisywania
w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 21
Do obowiązków Zarządu Fundacji w szczególności należy:
1. Zarządzanie majątkiem Fundacji.
2. Planowanie i wykonywanie zadao wynikających z celów Fundacji.
3. Podejmowanie działao zmierzających do powiększenia majątku Fundacji.
4. Propagowanie w prasie, radiu i telewizji oraz wydawnictwach celów i zasad działalności Fundacji oraz
wskazywanie możliwości korzystania z pomocy Fundacji.
5. Przyjmowanie spadków, zapisów i darowizn.
6. Planowanie wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych Fundacji.
7. Przygotowanie sprawozdania finansowego za rok ubiegły.
8. Tworzenie oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek.
9. Opracowanie regulaminów i instrukcji dotyczących działalności Fundacji.
10. Ustalenie zasad wynagrodzenia za pracę pracowników Fundacji.
11. Składanie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej sprawozdao z działalności Fundacji i jej Zarządu oraz z
wykorzystania środków finansowych i innych zasobów Fundacji, po ich zatwierdzeniu przez Radę
Fundacji.
ROZDZIAŁ V
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 23
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków
prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 24
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostad przeznaczone mocą uchwały Rady
Fundacji na rzecz działających w RP Fundacji o zbliżonych celach.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOOCOWE
§ 25
1. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundację osobowości prawnej.
2. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany statutu nie mogą
dotyczyd celów, dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona.

Statut został sporządzony w Katowicach w dniu 29.03.2006 roku.
Pierwszych zmian w Statucie dokonano w Katowicach w dniu 02.11.2006 roku na podstawie Uchwały
Fundatorów Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy” o zmianie Statutu Fundacji z
dnia 02.11.2006 roku.
Drugich zmian w Statucie dokonano w Jaworznie w dniu 08.12.2007 roku na podstawie Uchwały Nr 2/2007
Rady Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy” o zmianie Statutu Fundacji z dnia
08.12.2007 roku.
Trzecich zmian w Statucie dokonano w Jaworznie w dniu 17.12.2009 roku na podstawie Uchwały Rady Fundacji
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy” Nr 6/2009 z dnia 17.12.2009 roku.
Czwartych zmian w Statucie dokonano w Jaworznie w dniu 10.02.2011 roku na podstawie Uchwały Rady
Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy” Nr 1/2011 z dnia 10.02.2011 roku.

