Tekst jednolity
Statutu Ogólnopolskiej Fundacji Doradców Podatkowych
na dzień 21-10-2014 roku

FUNDACJA-STATUT
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja „Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych” zwana dalej Fundacją została
powołana przez doradców podatkowych zwanych dalej Fundatorami w dniu 21.09. 2011r. aktem
notarialnym sporządzonym przez Notariusza Bożenę Górską – Wolnik.
Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie o fundacjach z dn.06.04.1984r. ( Dz. U. z
1991r. nr 46 poz. 2203. z późn. zm. ) oraz w niniejszym statucie.
Fundacja może działad, jako Organizacja Pożytku Publicznego w rozumieniu ustawy z dnia
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 876).
§2
Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
poza jej granicami. Fundacja jest powołana na czas nieograniczony.
§3
Fundacja może tworzyd oddziały, zakłady, filie a także przystępowad do spółek i innych organizacji.
§4
Fundacja może ustanawiad odznaki, tytuły honorowe i przyznawad je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez
Fundację lub dla samej fundacji.
§5
1. Fundacja posiada osobowośd prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Prezydent Miasta Katowice.
Rozdział II
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CELE I FORMY DZIAŁANIA
§6
Celem Fundacji jest pomoc społeczna realizowana poprzez :
pomoc finansową i rzeczową doradcom podatkowym i członkom ich rodzin znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, w tym zdrowotnych.
pomoc finansową i rzeczową byłym doradcom podatkowym i członkom ich rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, w tym zdrowotnych.
podnoszenie wiedzy ekonomicznej i prawnej społeczeostwa szczególnie poprzez kształtowanie
wiedzy o podatkach oraz obowiązujących systemach podatkowych polskich, innych paostw
członków Unii Europejskiej oraz paostw, w których znajdują się największe skupiska polonijne.
działalnośd naukową, naukowo-techniczną, oświatową, w tym również polegającą na kształceniu
studentów, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania
inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzen ia
wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i
społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.
§7
Dla realizacji celów statutowych Fundacja może:
1. prowadzid działalnośd pożytku publicznego w formie nieodpłatnej w zakresie:
PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
( w zakresie pomocy społecznej),
PKD 85,60.Z Działalnośd wspomagająca edukację ( w zakresie edukacji ekonomicznej i
prawnej oraz podnoszenia wiedzy ekonomicznej i prawnej),
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ( w
zakresie edukacji ekonomicznej i prawnej oraz podnoszenia wiedzy ekonomicznej i prawnej),
2. organizowad zbiórki pieniężne,
3. organizowad imprezy artystyczne, kulturalne i sportowe,
4. organizowad szkolenia, sympozja i konferencje naukowe,
5.współpracowad i wymieniad doświadczenia z zagranicznymi organizacjami i środowiskami
zajmującymi się: doradztwem podatkowym, rachunkowością oraz prawem podatkow ym lub
pragnącymi zdobyd taką wiedzę w odniesieniu do polskich uwarunkowao.
6.prowadzid działalnośd gospodarczą: edukacyjną, wydawniczą , w zakresie pozyskiwania pożytków z
posiadanego majątku.
7.Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) przedmiotem działalności Fundacji jest:
-

działalnośd wydawnicza (58.1)
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-

działalnośd związana z produkcją filmów, nagrao wideo, programów telewizyjnych (59.1)
działalnośd w zakresie nagrao dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
działalnośd związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
działalnośd powiązana (62.0)
przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnośd;
działalnośd portali internetowych(63.1)
pozostała działalnośd w zakresie informacji (63.9)
kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)
działalnośd agencji reklamowych (73.11.Z)
badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
działalnośd związana z tłumaczeniami (74.30.Z)
wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z)
działalnośd usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalnośd wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)
działalnośd związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
działalnośd wspomagająca wystawianie przedstawieo artystycznych (90.02.Z)
działalnośd obiektów kulturalnych (90.04.Z)
działalnośd obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z)
pozostała działalnośd związana ze sportem (93.19.Z)
pozostała działalnośd rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
działalnośd związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)
pozostałą sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową , straganami i targowiskami
(47.99)
przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna
działalnośd usługowa (56.2)działalnośd organizacji komercyjnych pracodawców (94.11.Z)
działalnośd pozostałych organizacji członkowskich (94.99.Z)

8. Działalnośd dla prowadzenia, której wymagana jest koncesja albo zezwolenie na podstawie
odrębnych przepisów, może byd prowadzona po ich uzyskaniu.
9. Przedmiot działalności może byd wykonywany także w kooperacji z partnerami krajowymi
i zagranicznymi.

Rozdział III
ORGANY FUNDACJI
§8
Organami Fundacji są:
1. Zgromadzenie Fundatorów, zwane w dalszej treści Zgromadzeniem.
2. Rada Fundacji, zwana w dalszej treści Radą.
3. Zarząd Fundacji, zwany w dalszej treści Zarządem.
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§9
1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem założycielskim Fundacji.
2. Fundatorzy biorą udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należy podjęcie uchwał w sprawach:
a. przyjęcia Statutu Fundacji
b. przyjęcia Regulaminu Rady Fundacji
c. przyjęcia Regulaminu Zarządu Fundacji
d. wybór członków pierwszego składu Rady Fundacji.

4. Na Zgromadzeniu Fundatorzy wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Zgromadzenia
i Protokolanta. Zgromadzenie jest protokółowane, załącznik do protokołu stanowi lista
obecności Fundatorów. Protokół podpisują Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów i
Protokolant.
5. Uchwały Zgromadzenia głosowane są w trybie jawnym i zapadają bezwzględna większością
głosów oddanych (50% + 1 głos).
§10
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada jest organem kolegialnym i składa się z członków w liczbie od siedmiu do piętnastu. W
skład Rady mogą wchodzid Fundatorzy lub osoby nie będące Fundatorami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnid funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swoją
uchwałą Rada. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej
pracami
4. W szczególnie ważnych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpid w wyniku
uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady zwykłą większością głosów.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do przewodniczącego Rady,
b. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
c. śmierci członka.
6. Nie można łączyd członkostwa w Radzie z członkowstwem w Zarządzie.
§11
Do zadao Rady należy:
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wytyczanie kierunków działania Fundacji.
powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
ustalanie zakresu pracy Zarządu.
udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji z rocznej działalności na podstawie
przedłożonych przez Zarząd sprawozdao.
rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawach kierowanych do Rady przez Zarząd
Fundacji.
powoływanie komisji celowych.
sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością fundacji.
dokonywanie zmian w statucie.
dokonywanie zmian w Regulaminie Rady Fundacji.
dokonywanie zmian w Regulaminie Zarządu Fundacji.
W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji fundacji Rada powołuje likwidatora.

§12
W celu wykonywania swoich zadao Rada ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji, może
żądad od zarządu Fundacji sprawozdao i wyjaśnieo we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.
Przewodniczący Rady Fundacji lub wskazany przez niego Członek Rady Fundacji ma prawo
uczestniczyd w posiedzeniu Zarządu Fundacji z głosem doradczym.
§13
1.Rada zbiera się co najmniej raz do roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady.
3.Posiedzenie Rady może byd zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na
wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch członków Rady.
4.Nadzwyczajne posiedzenie Rady powinno byd zwołane nie później niż w ciągu 7 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
5.Rada podejmuje decyzje w formie uchwał- zwykłą większością głosów. W razie równej liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub członek Rady upoważniony pr zez
Przewodniczącego Rady w formie pisemnej.
§14
1.
2.
3.
4.
5.

W skład Zarządu wchodzi od dwóch do pięciu członków, w tym Prezes.
Zarząd powoływany i odwoływany jest uchwałą Rady Fundacji.
Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
Funkcję członka Zarządu można pełnid przez więcej niż jedną kadencję.
Członkowstwo w Zarządzie ustaje na skutek :
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a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady,
b. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
c. śmierci członka Zarządu.

§15
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
§16
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1. kierowanie działalnością Fundacji i jej gospodarką finansową.
2. sporządzanie rocznych sprawozdao z działalności Fundacji.
3. decydowanie o nabywaniu i zbywaniu składników majątku fundacji.
4. prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalenie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania
pracowników oraz wielkości środków na ich wynagrodzenia i nagrody.
5. obsługa techniczna Rady i przechowywanie jej dokumentów.
6. oświadczenia woli w imieniu Fundacji składane są dwuosobowo w tym Prezes i Członek
Zarządu.
7. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
8. składanie wniosku do Rady o zmianę Statutu.
§17
Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§18
Posiedzenia wszystkich organów Fundacji są protokółowane.
§18A
Członkowie Rady Fundacji:
- nie mogą byd członkami organu zarządzającego ani pozostawad z nimi w związku małżeoskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieostwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
- nie mogą byd skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwa skarbowe;
- mogą otrzymywad z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
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Rozdział IV
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§19
Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 5600,00 zł (słownie:piędtysięcysześdset
złotych 00/100 ) .
§20
Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez Fundatora w oświadczeniu woli o utworzeniu
Fundacji oraz mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
§21
Majątek Fundacji może pochodzid z :
darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
dotacji i subwencji,
dochodów z lokat kapitałowych,
środków ze zbiórek i imprez publicznych,
nawiązek zasądzonych na cel społeczny przez sądy,
przychodów z 1% OPP,
dochodów z działalności gospodarczej.
Przychody pochodzące z zapisów i dotacji mogą byd przeznaczane na realizację wszystkich celów
Fundacji o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczeni a.

§22
Fundacji zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązao jej majątkiem w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi pracownicy pozostają w stosunku małżeoskim, pokrewieostwa lub
powinowactwa w linii bocznej do II stopnia, albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej osobami bliskimi,
przekazywania jej majątku na rzecz jej członków, członków jej 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
2. Wykorzystywania majątku na rzecz jej członków, członków jej organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób uprawnionych do korzystania z opieki Fundacji. Niniejszy zakaz nie
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dotyczy udostępniania majątku Fundacji do bezpośredniego prowadzenia jej
celów statutowych
3. Dokonywania zakupów na szczególnych warunkach, towarów i usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów jej pracowników
a także od osób wymienionych w pkt 1.

§23
Fundacja przeznacza cały majątek pozyskany w trakcie działania Fundacji na realizacje celów
statutowych i działalnośd pożytku publicznego.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOOCOWE

§24
Majątek Fundacji po jej likwidacji zostanie przekazany przez likwidatora na realizację celów zgodnych
z celami fundacji.
§25
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru.
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