STATUT
FUNDACJI „TO TU”
[TEKST JEDNOLITY 14.06.2015]

1.

2.
3.
4.

Postanowienia ogólne
§1
Fundacja ”TO TU”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Zakład OpiekuńczoLeczniczy „TO TU” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karnicach, zwaną
dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Bald w
Kancelarii Notarialnej w Łodzi, przy ulicy Tymienieckiego 7, w dniu 10 października 2014
roku, Repertorium A nr 5533/2014.
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§2

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Fundacja może tworzyć oddziały.
3. Fundacja może tworzyć nowe fundacje.
§3
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Karnice.
§4
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja dla należytego
realizowania założonych celów może prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności w Unii Europejskiej.
§5
1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§6
Osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, Fundacja może przyznawać nagrody i
wyróżnienia a także ustanawiać odznaki i medale honorowe.
Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celem Fundacji jest:
1. pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz
uzależnień behawioralnych a także ich rodzinom,
2. organizowanie procesu leczenia choroby alkoholowej a także procesu leczenia uzależnień od
innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych,
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3. podejmowanie działań w zakresie profilaktyki i edukacji społeczeństwa, w tym w
szczególności młodzieży, na temat choroby alkoholowej a także innych uzależnień od
środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych,
4. podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości społecznej w zakresie
problemu alkoholizmu oraz innych uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uzależnień
behawioralnych,
5. podejmowanie działań w zakresie organizowania profesjonalnego rozwoju pracowników
leczenia odwykowego,
6. wspieranie i pomoc w rozwoju Ośrodka Terapii Uzależnień „TO TU” z siedzibą w
Karnicach,
7. pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji wyżej
wymienionych celów.
§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. finansowanie terapii osobom fizycznym, w takim zakresie jakiej nie podlega ona refundacji
przez Państwo,
2. współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi a także
innymi organizacjami krajowymi jak zagranicznymi, w szczególności o tym samym lub
podobnym profilu działania,
3. współpracę z organizacjami administracji państwowej, samorządowej a także innymi
instytucjami, które mogą pomoc w realizacji celów fundacji,
4. współpracę ze szkołami a także innymi instytucjami oświatowymi w celu propagowania
profilaktyki uzależnień i edukacji dzieci i młodzieży,
5. współpracę ze służbą zdrowia w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu i innych środków
psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych,
6. niekomercyjne organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji służących
przekazywaniu wiedzy i doświadczeń jednostkom organizacyjnym, kadrom terapeutycznym i
grupom obywateli podejmującym działania na rzecz walki z uzależnieniem od alkoholu oraz
innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych,
7. organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych,
8. organizowanie i finansowanie zajęć psychoterapeutycznych, terapeutycznych oraz warsztatów
dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień
behawioralnych,
9. wspieranie rozbudowy i modernizacji Ośrodka Terapii Uzależnień „TO TU” w Karnicach,
10. wspieranie działalności w Ośrodka Terapii Uzależnień „TO TU” Karnicach,
11. wspieranie absolwentów w Karnic Ośrodka Terapii Uzależnień „TO TU” w Karnicach i
organizowanie ich zjazdów,
12. wspieranie rozwoju i poszerzanie kompetencji terapeutów Ośrodka Terapii Uzależnień „TO
TU” w Karnicach,
13. promowanie i organizowanie wolontariatu,
14. gromadzenie środków finansowych jak i rzeczowych.
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§9
Fundacja może pozyskiwać środki z funduszy pomocowych instytucji, organizacji i osób,
krajowych lub międzynarodowych, oraz współdziałać w tym celu z innymi instytucjami,
organizacjami i osobami.
Majątek i dochody Fundacji
§ 10
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych), z
czego kwota 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczona na działalność gospodarczą
Fundacji, oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 11
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji oraz grantów,
c. dochodów z majątku Fundacji,
d. odsetek uzyskanych z depozytów bankowych i innych lokat,
e. dochodów ze zbiórek publicznych.
2. Dochody Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji o ile spadkobierca lub donator nie postanowił inaczej.
4. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów
przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
Działalność gospodarcza
§ 12
Fundacja nie będzie prowadzić działalności gospodarczej.
Władze Fundacji
§ 13
Władzami fundacji są: Rada Fundacji, zwana dalej „Radą” i Zarząd Fundacji, w dalszej części
zwany „Zarządem”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rada Fundacji
§ 14
Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach stanowiących, kontrolnych i opiniodawczych.
Rada Fundacji składa się z nie mniej niż trzech członków.
Kadencja członka Rady trwa trzy lata, z zastrzeżeniem ust. 4.
W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator i pozostaje dożywotnio jej
Przewodniczącym.
Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.
Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcje lub dla
rozszerzenia składu Rady, powołuje swoją jednomyślną decyzją Rada. Kandydatów na
członków rady wskazuje Fundator lub co najmniej dwóch członków Rady.
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7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci członka
Rady.
8. Członek rady fundacji może zostać odwołany a co za tym idzie pozbawiony członkostwa w
radzie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Odwołanie może nastąpić w wyniku
uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie
może być w ten sposób pobawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji
lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
10. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w
Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania
stosunku pracy.
11. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
12. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z
wyjątkiem uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej, niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 15
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej 4 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu lub dwóch członków Rady, zgłoszony na piśmie.
3. Posiedzeniom Rady przewodniczy jej Przewodniczący lub członek przez niego wskazany.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów oddanych
przez co najmniej połowę wszystkich członków Rady, chyba że statut stanowi inaczej. W
razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Tryb działania Rady określa niniejszy Statut, a w kwestiach nieuregulowanych uchwalony
przez Radę regulamin.
§ 16
Do zakresu działania i kompetencji Rady należy:
1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
3. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
4. nadzór i kontrola preliminarza kosztów, budżetu, organizacji pracy i regulaminów
wewnętrznych Fundacji,
5. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu
i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
6. nadzór nad działalnością Fundacji, kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu,
7. dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji, w tym kontrola
dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
8. wyznaczanie – w razie potrzeby – biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji,
9. podejmowanie, na wniosek Zarządu Fundacji, decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.
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Zarząd Fundacji
§ 17
Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób powoływanych przez Radę Fundacji, za wyjątkiem
Prezesa Zarządu, którego powołuje Przewodniczący Rady Fundacji spośród członków
Zarządu.
Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator.
Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji.
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
Formy działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.
§ 18
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy:
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f. opiniowanie zmian w Statucie,
g. powoływanie pełnomocników Fundacji,
h. występowanie z wnioskami w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji
Fundacji,
i. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Powiadomienia
powinny mieć formę pisemną, dopuszcza się także możliwość wykorzystania poczty
elektronicznej.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 19
1. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do Biura Fundacji.
2. Biuro Fundacji podporządkowane jest Zarządowi.
3. Regulamin organizacyjny Biura Fundacji ustala Zarząd.
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Sposób Reprezentacji
§ 20
1. Do składania oświadczeń i podejmowania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków
Fundacji w przypadku Zarządu wieloosobowego konieczna jest reprezentacja łączna dwóch
członków Zarządu, za wyjątkiem spraw dotyczących zatrudniania pracowników oraz
dotyczących rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania o wartości do 10.000 zł,
które wymagają wówczas jedynie oświadczenia jednego Prezesa Zarządu.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podejmowania
zobowiązań w zakresie praw i obowiązków Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu.
Zmiana Statutu
§ 21
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji po zaopiniowaniu przez Zarząd
Fundacji.
2. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów, dla których Fundacja została ustanowiona
i określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją
§ 22
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
Likwidacja Fundacji
§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 24
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych
celach.
§ 25
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

Katarzyna Piestrzeniewicz
(prezes zarządu)

Leoniła Wasiluk
(członek zarządu)
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Hanna Podczaska-Tomal
(członek zarządu)

Regina Ziółkowska-Niewolik
(członek zarządu)
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