STATUT
WROCŁAWSKIEJ MIĘDZYUCZELNIANEJ FUNDACJI
" PRO HOMINE "
na rzecz Emerytów i Osób Niepełnosprawnych
(tekst jednolity)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Wrocławska Międzyuczelniana Fundacja "PRO HOMINE" na rzecz Emerytów i Osób
Niepełnosprawnych, zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez:
Wrocławskie Wyższe Uczelnie:
-

Politechnikę Wrocławską,
Uniwersytet Wrocławski,
Akademię Rolniczą,
Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich,
Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego,
Akademię Wychowania Fizycznego,
Akademię Sztuk Pięknych,

Organizacje związkowe – NSZZ „Solidarność”
-

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” przy Politechnice
Wrocławskiej,
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Uniwersytetu
Wrocławskiego,
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Akademii Rolniczej,
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Akademii Medycznej im.
Piastów Śląskich,
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Akademii Ekonomicznej
im. Oskara Langego,
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” przy Akademii Sztuk
Pięknych,

oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego Akademii Rolniczej.
2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym nr 403/94 z dnia 25 stycznia 1994 roku
we Wrocławiu w gmachu Politechniki Wrocławskiej przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
27.
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§2
1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r o fundacjach (tekst
jednolity Dz.U.1991 nr46, poz.203) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja jest organizacją działającą samodzielnie i na własną odpowiedzialność.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
§4
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego.
§5
Fundację ustanowiono na czas nieokreślony.
CELE I ZADANIA FUNDACJI
§6
Celem Fundacji jest inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności na rzecz
wszechstronnej pomocy pracownikom wrocławskich wyższych uczelni oraz członkom ich
rodzin, a w szczególności emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym z wrocławskich
wyższych uczelni oraz członkom ich rodzin.
§7
1. Fundacja realizuje swoje cele przez:
1) organizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej
i leczniczej,
2) organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej, informacyjnej i klubowej,
3) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności mającej na celu adaptację,
zamianę lub budowę mieszkań, pensjonatów, klubów, jadłodajni, ośrodków
rehabilitacyjnych, geriatrycznych, sanatoryjnych i wypoczynkowych,
4) współdziałanie przy organizowaniu i prowadzeniu zakładów wytwarzających artykuły
na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych,
5) tworzenie grup samopomocy oraz organizowanie pracy dla osób niepełnosprawnych i
emerytów,
6) pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
7) gromadzenie środków pieniężnych i rzeczowych uzyskiwanych z prowadzonej
działalności gospodarczej i przeznaczenie dochodu z tej działalności na cele
statutowe Fundacji o charakterze pożytku publicznego,
8) członkostwo w spółdzielniach mieszkaniowych, stowarzyszeniach oraz innych
organizacjach społecznych.
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2. Fundacja realizuje sferę zadań w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) działalności charytatywnej,
3) podtrzymywania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) ochrony i promocji zdrowia,
5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
9) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
10) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
11) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w
kraju,
12) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
13) promocji i organizacji wolontariatu,
14) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarządowe lub inne podmioty pozarządowe, posiadające
status organizacji pożytku publicznego.
§8
Dla realizacji swych celów Fundacja współpracuje z następującymi podmiotami:
1) organami władzy i administracji państwowej,
2) związkami zawodowymi wrocławskich wyższych uczelni,
3) kołami emerytów i rencistów przy wyższych uczelniach miasta Wrocławia,
4) jednostkami organizacyjnymi kościoła katolickiego i innych związków
wyznaniowych,
5) samorządami terytorialnymi oraz administracją samorządową,
6) fundacjami, stowarzyszeniami oraz krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i
prawnymi,
7) innymi podmiotami.
§9
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji służy realizacji zadań
należących do sfery zadań publicznych.
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ORGANY FUNDACJI
§10
Organami Fundacji są:
1) Zgromadzenie Fundatorów,
2) Rada Fundacji,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Zarząd Fundacji.
§11
1. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów, Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej pełnią
swoje funkcje honorowo. Przysługuje im jednak zwrot poniesionych kosztów delegacji.
2. Wynagrodzenie dla członków Zarządu ustala Rada Fundacji.
ZGROMADZENIE FUNDATORÓW
§12
Zgromadzenie Fundatorów zwane dalej zgromadzeniem składa się z przedstawicieli
fundatorów - osób prawnych oraz tych darczyńców, którzy wejdą w skład Zgromadzenia
w czasie istnienia Fundacji.
§13
Do zadań Zgromadzenia Fundatorów należy:
1) wybór przewodniczącego Zgromadzenia,
2) powołanie Rady Fundacji i jej przewodniczącego oraz dokonywanie zmian składu Rady
Fundacji w całości lub w części,
3) przyjmowanie w drodze uchwały do Zgromadzenia tych darczyńców, którzy w szczególny
sposób przyczynili się do osiągnięcia celów Fundacji. Wniosek o przyjęcie darczyńców do
Zgromadzenia składa Rada Fundacji,
4) podjęcie na wniosek Rady Fundacji uchwały o ewentualnej likwidacji Fundacji.
§14
1. Zgromadzenie działa na sesjach zwyczajnych, które odbywają się co najmniej raz na dwa
lata.
2. Zebranie Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia.
3. Na pisemny wniosek 5 fundatorów może być zwołana sesja nadzwyczajna Zgromadzenia.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
statutowego składu Zgromadzenia, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią
inaczej.
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RADA FUNDACJI
§15
1. Rada Fundacji jest organem upoważnionym przez Zgromadzenie do ustalenia Statutu,
wytyczania kierunków działania Fundacji, powoływania oraz nadzorowania Zarządu.
2. W skład Rady Fundacji wchodzą:
1) przewodniczący i po jednym przedstawicielu każdej uczelni będącej fundatorem,
2) nie więcej niż 4 członków powołanych uchwałą Zgromadzenia spośród fundatorów i
darczyńców oraz innych osób zasłużonych dla Fundacji.
3. Rada Fundacji jest powoływana na czas nieokreślony. Zmiana składu Rady w całości lub
części następuje w drodze uchwały Zgromadzenia.
§16
1. Do zadań Rady Fundacji należy:
1) ustalenie Statutu Fundacji,
2) wprowadzanie zmian do Statutu Fundacji,
3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym powoływanie i odwoływanie
Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika,
4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
5) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie regulaminu Rady,
7) zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu,
8) opiniowanie projektów wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji
opracowanych przez Zarząd,
9) ocena sprawozdań Zarządu i udzielanie Zarządowi absolutorium,
10) zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedłożonych przez Zarząd i Komisję
Rewizyjną,
11) pozyskiwanie darczyńców dla Fundacji,
12) wnioskowanie o przyjęcie do Zgromadzenia Fundatorów tych darczyńców, którzy w
szczególny sposób przyczynili się do osiągnięcia celów Fundacji,
13) przyznawanie dyplomów honorowych osobom i instytucjom zasłużonym dla Fundacji.
2. Rada może zażądać od Zarządu wyjaśnień oraz przeglądać wszelkie dokumenty dotyczące
działalności Fundacji.
§17
1. Zebranie Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu, Komisji Rewizyjnej albo na wniosek co najmniej trzech członków Rady.
2. Zebranie Rady powinno odbywać się co najmniej raz w roku.
3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Rady, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
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KOMISJA REWIZYJNA
§18
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
2. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na swoim pierwszym
posiedzeniu.
§19
1. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być osoba, która:
1) nie jest członkiem Zarządu Fundacji,
2) nie pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia z żadnym członkiem Zarządu,
3) nie była karana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
2. Zwrot kosztów, o których mowa w §11 ust. 1 Statutu członek Komisji Rewizyjnej
może otrzymać w wysokości nie wyższej, niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3
marca 2000r o wynagrodzeniu osób kierującymi niektórymi podmiotami (Dz. U. z
2001r, nr 26, poz. 306 wraz z późn. zm.).
§20
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) nadzór nad działalnością Zarządu, a w szczególności badanie zgodności jego
działalności ze Statutem Fundacji,
2) kontrola stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji,
3) opiniowanie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań i przedkładanie stosownych
wniosków Radzie Fundacji.
2. Zarząd Fundacji jest obowiązany udzielić Komisji Rewizyjnej wszelkich wyjaśnień oraz
udostępniać jej dokumenty dotyczące działalności Fundacji.
ZARZĄD FUNDACJI
§21
Zarząd składa się z 3 - 9 osób, powoływanych na czas nieokreślony przez Radę Fundacji, w
tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
§22
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na
zewnątrz.
2. Zarząd działa według opracowanego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Radę
Fundacji.
3. Do zadań Zarządu należy:
1) opracowywanie projektów działalności Fundacji,
2) ustalanie szczegółowych zasad organizacyjnych działalności gospodarczej Fundacji,
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3) powoływanie i likwidacja wyodrębnionych zakładów gospodarczych Fundacji,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Fundacji, o ile nie są oni członkami Zarządu,
5) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji, o ile nie są oni członkami
Zarządu,
6) decydowanie o przeznaczeniu aktualnych dochodów Fundacji,
7) decydowanie o nawiązaniu współpracy z innymi osobami prawnymi i fizycznymi oraz
instytucjami wymienionymi w § 8,
8) decydowanie o przystąpieniu przez Fundację do spółki cywilnej lub handlowej oraz o
utworzeniu takiej spółki,
9) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów oraz prowadzenie Księgi
Dobroczyńców Fundacji,
10) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji oraz stanu jej finansów.
§23
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia zwołuje prezes Zarządu lub jego zastępca. Na pisemny wniosek co najmniej
trzech członków Zarządu prezes lub jego zastępca jest zobowiązany zwołać posiedzenie
nadzwyczajne.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
Zarządu.
§24
Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji w zakresie nabywania praw i zaciągania
zobowiązań majątkowych wymaga wspólnego działania dwóch członków Zarządu w tym
Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika.
§25
1. Z chwilą uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego, Prezes
Zarządu obejmuje kierownictwo tej organizacji w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 86,
poz. 874).
2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki Kierownika organizacji pożytku
publicznego pełni jego zastępca.
3. Do kompetencji Kierownika organizacji pożytku publicznego należy:
1) podpisywanie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez organ wyznaczony
przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, dokonującego
kontroli w trybie nadzoru nad działalnością organizacji pożytku publicznego, o
którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy powołanej w ust. 1,
2) złożenie w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w
punkcie 1), pisemnych wyjaśnień lub zgłoszenie zastrzeżeń do treści protokołu.
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MAJĄTEK FUNDACJI
§26
Majątek Fundacji w chwili jej ustanowienia wynosi 165 000 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt
pięć milionów starych złotych).
§27
Majątek Fundacji zwiększa się lub zmniejsza o różnicę między dochodami Fundacji, a
kosztami jej działalności.
§28
Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, dotacji, subwencji, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych
krajowych i zagranicznych,
2) kwest i imprez organizowanych przez Fundację,
3) zysków z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
4) odsetek bankowych i papierów wartościowych,
5) innych wpływów i dochodów.
§29
Fundacja może korzystać z kredytów bankowych, a także zaciągać pożyczki w innych
organizacjach gospodarczych dla realizacji swoich celów statutowych.
§30
Majątek Fundacji służy do realizacji celów statutowych oraz finansowaniu działalności
gospodarczej i organizacyjnej Fundacji.
§31
1. Z majątku Fundacji nie można:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań członkom organów lub
pracownikom Fundacji, a także osobom im bliskim,
2) przekazywać środków na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji, a
także ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
3) wykorzystywać środków na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji,
a także ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
2. Przez osoby bliskie członków organów i pracowników Fundacji należy rozumieć
małżonków lub osoby pozostające w pożyciu małżeńskim, osoby pozostające w
stosunku pokrewieństwa w linii prostej, a także w linii bocznej do drugiego stopnia,
oraz osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Fundację obowiązuje zakaz zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów
lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
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§32
Fundacja odpowiada za zobowiązania swoim majątkiem.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§33
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w celu stałego uzyskiwania środków na
finansowanie działalności statutowej.
§34
1. Działalność gospodarcza jest prowadzona bezpośrednio przez Fundację oraz przez
wyodrębnione jednostki organizacyjne.
2. Fundacja może tworzyć spółki oraz obejmować lub nabywać udziały albo akcje w
spółkach kapitałowych.
§35
1. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:
1) produkcję:
a) towarów związanych z ochroną zdrowia jak: sprzęt rehabilitacyjny, zdrowa
żywność, mieszanki ziołowe itp.,
b) produkcję artykułów gospodarstwa domowego, papierniczych, zabawek oraz
innych z zakresu drobnej wytwórczości,
2) świadczenie usług w zakresie:
a) organizacji i prowadzenia szkoleń, aukcji, giełd, imprez publicznych oraz
działalności wydawniczej, poligraficznej i reklamowej,
b) napraw sprzętu gospodarstwa domowego, rehabilitacyjnego itp.,
c) przewozu towarów i osób,
d) projektowania, kosztorysowania, wykonywania ekspertyz i wyceny, doradztwa i
nadzoru, badania rynku,
e) turystyki, wypoczynku, hotelarstwa, gastronomii, itp.
3) handel hurtowy i detaliczny artykułami przemysłowymi i spożywczymi w stałych
punktach lub w formie obwoźnej, dostaw do domu, giełd stałych i okresowych oraz
kiermaszy,
4) udziały w spółkach handlowych i cywilnych,
5) eksport i import towarów i usług,
6) obsługa nieruchomości w zakresie:
a) zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,
b) zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
c) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
d) wynajem nieruchomości na własny rachunek.
2. Dochód z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych,
związanych z działalnością pożytku publicznego.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§36
1. Fundatorzy i Darczyńcy zostają wpisani przez Zarząd do Księgi Dobroczyńców Fundacji.
2. Osobom oraz instytucjom zasłużonym dla Fundacji Rada przyznaje dyplom honorowy.
§37
Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Rada Fundacji większością co najmniej 2/3 głosów
przy obecności co najmniej połowy członków.
§38
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów do których została powołana lub w
razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie na wniosek Rady Fundacji
większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.
3. Zgromadzenie powierza likwidację Fundacji Zarządowi lub innemu wyznaczonemu
likwidatorowi.
4. Majątek Fundacji w przypadku likwidacji zostaje przekazany na cele statutowe Fundacji.

Sekretarz Rady Fundacji
mgr inż. Cecylia Biegańska
Wrocław, dnia
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