Załącznik nr 1
do uchwały nr 01/02/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku – tekst jednolity Statutu
Fundacji „Prometeusz dla Seniorów” imienia Książąt Marii i Włodzimierza
Czetwertyńskich

STATUT
Fundacji „Prometeusz dla Seniorów”
imienia Książąt Marii i Włodzimierza Czetwertyńskich
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§1
Fundacja nosi nazwę „Prometeusz dla Seniorów” imienia Książąt Marii i
Włodzimierza Czetwertyńskich. Dalej w tekście określana jako Fundacja.
Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym dnia dwudziestego pierwszego
lipca dwa tysiące dziesiątego roku (21.07.2010r.). Repertorium A nr. 767/2010
Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie.
Fundacja zostaje utworzona na czas nieoznaczony.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundatorem Fundacji jest Albert Światopełk-Czetwertyński. Wkład Fundatora
wynosi 10.000zł.
§3
Celami Fundacji są:
1. Pomoc materialna i prawna na rzecz rencistów, emerytów i bezdomnych oraz
innych osób potrzebujących w starszym wieku.
2. Tworzenie warunków umożliwiających osobom potrzebującym zdobywanie
wiedzy i umiejętności ułatwiających integrację pokoleniową i przystosowanie do
zmian dokonujących się w gospodarce i życiu publicznym.
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§4
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób potrzebujących;
Nieodpłatne udzielanie pomocy prawnej, przez członków Fundacji posiadających
uprawnienia prawnicze;
Organizowanie przez członków Fundacji lub osoby współpracujące z Fundacją
kongresów, konferencji naukowych, sympozjów, imprez artystycznych, w tym wystaw,
wernisaży, koncertów, wieczorów poetyckich i innych;
Wydawanie własnego biuletynu informacyjnego.
§5

Majątek Fundacji i dochody Fundacji
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10.000zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§6
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) Akcji charytatywnych;
b) Majątku Fundacji;
c) Dotacji, darowizn, spadków, zapisów;
d) Innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez
krajowe oraz zagraniczne osoby prawne oraz osoby fizyczne.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona na działalność
statutową i administracyjną Fundacji.
§7
Organy Fundacji
Organami Fundacji są Rada Fundacji zwana dalej Radą oraz Zarząd Fundacji zwany dalej
Zarządem.
§8
Rada
Rada Fundacji składa się z członków w liczbie do 5 osób, tj. z Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i do 3 członków.
§9
1. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powołuje swą decyzją Rada.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 poniżej, kadencja Rady jest dożywotnia.
3. Członkowie Rady spośród swego grona wybierają w tajnym głosowaniu zwykłą
większością głosów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
4. W uzasadnionych przypadkach Rada może pozbawić członkostwa w Radzie w wyniku
uchwały podjętej w tajnym głosowaniu zwykłą większością; w razie równości głosów
decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Przewodniczącego Rady;
b) Śmierci członka;
c) Odwołania członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
§10
Do zakresu działania Rady oprócz innych spraw przewidzianych postanowieniami
Statutu należy:
1. Określenie kierunków działań i sposobów realizacji celów Fundacji;
2. Sprawowanie pieczy nad Fundacją oraz kontrolowanie działalności Zarządu;
3. Kontrola stanu majątkowego Fundacji;

4. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium;
5. Powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa, Wiceprezesa,
Skarbnika i Sekretarza;
6. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.
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§11
Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu,
bądź na wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch członków Rady dla
rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący Rady.

§12
Zarząd
1. Zarząd powoływany jest przez Radę w liczbie od 3 osób do 10 osób, w tym Prezesa,
Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza. Okres kadencji Zarządu wynosi 5 lat.
2. Na czele Zarządu stoi Prezes, który kieruje jego pracami.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) Pisemnej rezygnacji z członkostwa, złożonej Radzie;
b) Upływu 5-letniej kadencji;
c) Śmierci członka Zarządu;
d) Odwołania.
4. Zarząd w całości lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością
głosów w głosowaniu tajnym.
§13
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie działalnością Fundacji;
2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
3. Zarządzanie majątkiem Fundacji;
4. Wnioskowanie zmian w Statucie Fundacji do Rady;
5. Coroczne składanie Radzie informacji na temat działalności Fundacji;
6. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów.
§14
Sposób reprezentacji
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub osoba do tego upoważniona

przez Prezesa Zarządu.
§15
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na pół
roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes informując o tym wszystkich pozostałych
członków.
3. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równego
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§16
Osoby, które aktywnie wspierają Fundację w realizowaniu jej celów mogą uzyskać miano
Ambasadora Fundacji, nadawane przez Prezesa Zarządu Fundacji. Osoby te mogą również
uczestniczyć w posiedzeniach Rady i Zarządu z głosem doradczym.
§17
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
§18
Postanowienia końcowe
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
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§19
Fundacja ulega likwidacji w przypadku zrealizowania celów, do których została
powołana lub wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada.
W wypadku likwidacji majątek Fundacji zostanie przekazany wskazanej przez Radę
organizacji o podobnych celach.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy
Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1984 nr 21 poz. 97 z późn.
zmianami).

