STATUT FUNDACJI
Fundacja Centrum 101
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja „Centrum 101”, zwana w dalszej treści Statutu "Fundacją",
została ustanowiona, przez Fundatorów:
1. Danutę Rocławską,
2. Katarzynę Pawłowską- Samulę,
3. Konrada Samulę,
4. Zbigniewa Tymoszyka
wymienionych aktem notarialnym sporządzonym w dniu 8 stycznia 2020 roku przed
notariuszem Edytą Anną Pietrewicz

§2
1.
2.

Fundacja ma osobowość prawną.
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U.

3.

1991, Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.

§4
1.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz używać tłumaczenia nazwy na wybrane języki
obce.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki
organizacyjne w kraju i zagranicą, a także przystępować do spółek, fundacji i
stowarzyszeń.

3.
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§5
1.

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu
przepisów dotyczących rachunkowości.
§6

1.
2.

Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. Fundacja
może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo Fundacji).
Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów
obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. Decyzje w tej sprawie podejmuje
zarząd Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celem Fundacji jest:
Zintegrowane działanie ukierunkowane na poszukiwanie na rynku korzystnej ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz budowa
społeczności osób poszukujących takiej oferty, w tym przede wszystkim:
1.

Obejmowanie ochroną ubezpieczeniową społeczności ubezpieczonych.

2.

Promowanie ubezpieczeń oraz potrzeby optymalnej ochrony ubezpieczeniowej na
wypadek trudnych sytuacji losowych.
Promowanie i wspieranie ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia.

3.

§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.

Zawieranie z zakładami ubezpieczeń umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, w tym
umów generalnych i umów ubezpieczeń grupowych, przy udziale pośrednika
ubezpieczeniowego.
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2.

Informowanie o postanowieniach zawartych umów ubezpieczenia, treści ogólnych
warunków ubezpieczenia, pozostałych prawach i obowiązkach osób ubezpieczonych,
a także pomoc osobom poszkodowanym i ich rodzinom.

3.

Tworzenie bezpiecznej przestrzeni edukacyjnej i informacyjnej w zakresie dostępnej
ochrony ubezpieczeniowej oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych w tym
zakresie.
Organizowanie i podejmowanie działań służących przełamywaniu barier oraz zmianie
postaw, przekonań i zachowań w kontekście zwiększenia udziału ubezpieczeń w

4.

5.

6.

7.

8.

budżecie gospodarstw domowych,
Prowadzenie działań informacyjnych w zakresie nowych technologii, trendów, praw
konsumenckich,
bezpieczeństwa,
zagadnień
finansowych,
medycznych,
ubezpieczeniowych i prawnych.
Organizowanie i prowadzenie poradnictwa i doradztwa, zwiększającego poziom
wiedzy i świadomości w zakresie nowych technologii, trendów, praw konsumenckich,
bezpieczeństwa, zagadnień finansowych, medycznych, ubezpieczeniowych i
prawnych.
Organizowanie, inicjowanie, popieranie, przyznawanie, promowanie, prowadzenie i
dofinansowanie:
a. działalności informacyjnej i opiniodawczej,
b. działalności doradczo-konsultacyjnej i eksperckiej,
c. działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
d. działalności naukowo-badawczej.
Propagowanie, upowszechnianie i wdrażanie zdrowego stylu życia.

9.

Realizowanie projektów i przedsięwzięć o charakterze społecznym, służących
poprawie zdrowia oraz jakości życia fizycznego i psychicznego.
10. Upowszechnianie informacji w zakresie swojej działalności statutowej we
współdziałaniu z mediami, wydawnictwami oraz stosowanie innych środków w tym
obszarze.
11. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi,
innym podmiotami instytucjami, krajowymi i zagranicznymi, oraz osobami fizycznymi
w zakresie działań wymienionych w celach Fundacji.
§9
Szczegółowe prawa i obowiązki wszystkich stron umów ubezpieczenia oraz ich wzajemne
relacje określone są bezpośrednio w umowach, w tym umowach generalnych i umowach
ubezpieczeń grupowych, zawartych z zakładami ubezpieczeń oraz w regulaminach
wewnętrznych Fundacji.
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§10
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować i/ lub wspierać działalność
innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Fundacja może również zlecać wybrane zadania do realizacji przez inne podmioty.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§11
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski Fundacji w kwocie pieniężnej 1.000 (jeden
tysiąc) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację
w toku jej działania.
Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz dochodów uzyskanych przez
Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie. Majątek Fundacji może
pochodzić w szczególności z:
1. krajowych i zagranicznych darowizn, datków, spadków i zapisów,
2. dotacji, grantów, datków i subwencji od osób prawnych i fizycznych,
3. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych i zbiórek
4. przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego
5.

nawiązki i świadczenia od sądów.
§12

Środki pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§13
1.

Fundacja prowadzi gospodarkę
z obowiązującymi przepisami.

finansową

i

ewidencję

księgową

2.

Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

zgodnie
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Rozdział IV
Organy Fundacji
§14
1.

Do kompetencji Fundatorów należą:
a. ustalanie i zmiana Statutu,
b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
c. zatwierdzenie decyzji dotyczących zmian w funkcjonowaniu Fundacji, w tym
połączeniu z inną fundacją lub zakończeniu działania.

2.

Organami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji.
§15
Zarząd

1.
2.
3.

Prezesa Zarządu i członków Zarządu powołują Fundatorzy zwykłą większością głosów,
na czas nieokreślony.
Zarząd składa się nie więcej niż z 4 członków.
Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, dobrowolnej pisemnej rezygnacji lub
śmierci członka Zarządu. Odwołanie członka zarządu następuje uchwałą Fundatorów,
podjętą bezwzględną większością głosów .
§16

1.
2.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają członkowie Zarządu działający
samodzielnie.
W przypadku zobowiązań przekraczających 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych
wymagana jest decyzja minimum dwóch członków Zarządu działających łącznie, w
formie uchwały Zarządu.
§17

1.
2.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równowagi głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej
dwóch jego członków.
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§18
1.

Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.

2.

Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie któregoś
z członków Zarządu lub na żądanie Fundatorów.
§19

Do zakresu zwyczajnych działań Zarządu należy:
1. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
3. reprezentacja Fundacji na zewnątrz;
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
5.
6.
7.
8.

udzielanie pełnomocnictw, składanie oświadczeń woli oraz zawieranie umów;
prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady
wynagrodzenia oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia;
organizacja i prowadzenie pracy biura Fundacji;
działalność sprawozdawcza wynikająca z przepisów prawa;

9.

podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów;
10. wnioskowanie i przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, datków, spadków i
zapisów;
11. powoływanie pełnomocnika do pełnienia określonych przez Zarząd funkcji;
12. wszelkie działania operacyjne mające na celu zabezpieczenie finansowania realizacji
programu Fundacji.
§20
1.

2.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać, z tytułu pełnienia funkcji, zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie za przygotowanie, merytoryczny wkład i udział w
spotkaniach Zarządu.
Rezygnacja z wypłaty o której mowa powyżej nie stanowi przychodu (korzyści) dla
Fundacji.
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Rozdział V
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji
§21
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Fakt wyczerpania środków
finansowych i majątku Fundacji musi zostać potwierdzony zgodnym oświadczeniem
Fundatorów i Zarządu Fundacji.
§22
1.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują w drodze jednomyślnej uchwały Fundatorzy,
którzy zawiadamiają o tym Radę Programową Fundacji, Zarząd oraz ministra
właściwego ze względu na cele Fundacji.

2.

Likwidację przeprowadza Zarząd lub likwidator powołany przez Fundatorów.
§23

1.
2.

Uchwała o likwidacji określa przeznaczenie środków majątkowych powstałych po
likwidacji Fundacji lub sposób pokrycia zobowiązań Fundacji.
Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz
działającej na terenie Polski organizacji o zbliżonych celach statutowych.

Rozdział VI
Zmiany Statutu
§24
Zmiana statutu nie może ograniczać lub w istotny sposób zmieniać celów Fundacji. Decyzje
w przedmiocie zmiany Statutu podejmują Fundatorzy, bezwzględną większością głosów.
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Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§25
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy Gdańsk
Północ
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