STATUT FUNDACJI LINUM

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Linum na rzecz prozdrowotnego zastosowania produktów

z lnu, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jana Szopę-Skórkowskiego zwanego
dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jagodę Janicką w
kancelarii notarialnej we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 74 w dniu 11maja 2009 r. działa na
podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja działa jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego. W tym zakresie
działa również na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), niniejszego statutu
oraz innych przepisów dotyczących działalności organizacji pożytku publicznego i
wolontariatu.

3. Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą: Fundacja Linum
4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§ 2.
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3.
Siedzibą fundacji jest Wrocław.
§ 4.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. Fundacja używa pieczęci z
napisem wskazującym jej nazwę i adres do korespondencji.
§ 5.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.

§ 6.
Fundacja może ustanawiać i przyznawać nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych i prawnych
zasłużonych dla fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji
§ 7.
Celem Fundacji jest :

1. Promocja działań wspierających leczenie przewlekłych ran o różnej etiologii,
2. Wzrost świadomości społecznej dotyczącej profilaktyki chorób cywilizacyjnych takich jak
cukrzyca, choroby nowotworowe,

3. Podnoszenie,

jakości życia poprzez innowacyjne
prozdrowotnych związków pozyskiwanych z lnu,

zastosowanie

naturalnych,

4. Prowadzenie prac rozwojowych związanych z produkcją eksperymentalną oraz
testowaniem produktów.

§ 8.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych na działalność związaną z
realizacją celów fundacji,

2. Propagowanie zastosowania produktów z lnu do leczenia w/w chorób. Pozyskiwanie,
przetwarzanie i upowszechnianie
opatrunków lnianych,

informacji

dotyczącej

stosowania

naturalnych

3. Działalność związaną z wdrażaniem wyników prac naukowych dotyczących zastosowań
medycznych
leczniczych,

lnu,

opracowaniem

nowoczesnych

preparatów

o

właściwościach

4. Transfer opracowanych technologii i współpracę z ewentualnymi partnerami
przemysłowymi,

5. Tworzenie sieci i współpracę z instytucjami o podobnym profilu oraz współpracę z

władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji,

6. Zdobywanie środków pomocowych z funduszy i programów unijnych oraz udział w
międzynarodowych projektach,

7. Organizowanie i uczestniczenie w konferencjach, sympozjach w Polsce i za granicą,
8. Działalność wydawniczą, reklamową i promocyjną w zakresie realizacji celów
statutowych. Utrzymywanie serwisu internetowego.

9. Działania mające na celu odnowienie tradycji upraw lnu w Polsce.
§ 9.
Wszystkie cele i zadania Fundacji określone w § 7 i w § 8 statutu mogą być prowadzone jako
działalność odpłatna lub nieodpłatna.
§ 10.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
i instytucji realizujących działania zbieżne z jej celami.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 11.

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych,
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową pożytku publicznego.

3. Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
1. sprzedaży produktów i usług wytworzonych na rzecz osób korzystających z działalności
pożytku publicznego (pobieranie opłat od osób korzystających z działalności fundacji),
2. sprzedaży przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego,
3. wynajem sprzętu wykorzystywanego do celów pożytku publicznego podmiotom zewnętrznym,
po kosztach własnych.
4. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań
należących do celów statutowych fundacji.
§ 12.
Dochody fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów, nawiązek sądowych,
2. sponsoringu, dotacji i subwencji osób prawnych,
3. z odpłatnej działalności pożytku publicznego
4. dochodów ze zbiórek i aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Fundacji;
organizacji imprez publicznych,

5. dochodów z majątku fundacji,
6. odsetek bankowych,
7. funduszy uzyskanych na działanie Fundacji ze środków pomocowych, funduszy
strukturalnych i programów unijnych i międzynarodowych.

§ 13.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 14.
Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku

do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim 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 zwane dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywania ich majątku na rzecz 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 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 organizacji,

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 15.
Fundacja dysponuje kontem złotówkowym i walutowym
§ 16.
Dla efektywniejszego pozyskiwania środków na działalność Fundacji Zarząd może zatrudnić
Fundraisera (-ów)
§ 17.

1. Do kompetencji i obowiązków Fundraisera należy:
1. prowadzenie kampanii gromadzenia funduszy,
2. w porozumieniu z Zarządem organizowanie spotkań z potencjalnymi sponsorami,
omawianie działalności i potrzeb Fundacji

2. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji oraz Fundraiserów określa Zarząd.

Rozdział IV
Władze Fundacji
§ 18.
Władzami fundacji są:
Rada Fundacji,
Zarząd Fundacji
Rada Programowa Fundacji
§ 19
1. Do pierwszego składu Rady Fundacji przystąpili:
Magdalena Wróbel

Anna Kulma
Magdalena Czemplik,
Tadeusz Czuj,
Magdalena Ornatowska,
Beata Lubicka

2. Pierwszy Zarząd Fundacji w składzie:
Jan Szopa-Skórkowski, Prezes Zarządu,
Magdalena Żuk, Członek Zarządu

Rada Fundacji
§ 20.

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z minimum 6 członków, którzy spełniają określone
3. wymogi (zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie).

4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundator i Zarząd Fundacji. Następnych
członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia
składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady.

7. Członkowie Rady:
1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy
z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 21.

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą
większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Posiedzenie Rady Fundacji może odbyć się przy frekwencji minium 60% członków Rady.
3. Głosowanie może odbywać się za pomocą środków bezpośredniego porozumienia,
(telefonicznie, skype) po uprzednim przesłaniu materiałów poczta internetową.

§ 22.
Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. Pierwszy skład Zarządu jest
powoływany przez Fundatora, który wchodzi w skład Zarządu.

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji oraz dbałość o jakość programu.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.

§ 23.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji.

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji Zarząd Fundacji.
§ 24.

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę
Fundacji na trzyletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez

Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Rady.

§ 25.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
2. uchwalanie regulaminów,
3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,

5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,

6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu co najmniej 3 dni
przed posiedzeniem. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 26.

1. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym i opiniującym Fundacji i nie ma
bezpośredniego wpływu na podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji. Członkowie
Rady Programowej pełnią swoje funkcje honorowo i są zapraszani do uczestnictwa w
Radzie Programowej na czas nieokreślony. Dzięki swoim kompetencjom członkowie
Rady Programowej wspierają działalność fundacji z zakresie merytorycznym oraz
wizerunkowym.

2. W skład Rady Programowej Fundacji wchodzą osoby reprezentujące środowisko
naukowe, organizacje o podobnym profilu działania, instytucje regionalne, otoczenie
biznesu i media.

Sposób Reprezentacji
§ 27.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem
majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.
Zmiana Statutu
§ 28.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.
Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona, i
określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją
§ 29.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.

§ 30.
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwa jest decyzja Zarządu, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez
Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji
§ 31.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 32.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania
skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 33.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

Wskazanie właściwego Ministra
§ 34.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Minister Rolnictwa.

