
Statut

Fundacji Polskiej Raoula Follereau

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1

Fundacja Polska Raoula Follereau została powołana przez inicjatorów pracującego od pięciu 
lat Konwersatorium Etyki Medycyna na miarę człowieka.

2

Fundacja nosi nazwę: Fundacja Polska Raoula Follereau.

3

Fundacja posiada osobowość prawną. 

4

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

6

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę.

7

Fundacja  może  ustanawiać  odznaki  i  medale  honorowe  i  przyznawać  je,  wraz  z  innymi 
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonych dla celów obranych 
przez Fundację lub dla samej Fundacji.
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Rozdział II

Cele Fundacji

8

Celami fundacji są:

1. Upowszechnianie  idei  pomocy  humanitarnej  poprzez  studia  nad  myślą  Raoula 
Follereau oraz nad etyką ze szczególnym uwzględnieniem problemów etyki lekarskiej

2. Organizowanie pomocy humanitarnej na rzecz najbardziej potrzebujących zarówno w 
Polsce, jak i w krajach misyjnych ze szczególnym uwzględnieniem chorych na trąd, 
cierpiących z powodu głodu, analfabetyzmu, niepełnosprawności i wykluczenia

9 

Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:

1. Współpracę z podobnymi instytucjami w kraju i za granicą

2. Współpracę  z  ośrodkami  misyjnymi  niosącymi  pomoc  mieszkańcom najuboższych 
rejonów świata

3. Wspieranie inicjatyw Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci

4. Organizowanie  wykładów, konferencji,  sesji  naukowych i  formacyjnych  oraz zajęć 
dydaktycznych  dla  studentów,  lekarzy,  pracowników  naukowych  i  wszystkich 
zainteresowanych problemami moralnymi współczesnego świata

5. Wspieranie  inicjatyw  naukowych  i  formacyjnych  kół  naukowych  i  grup 
konwersatoryjnych podejmujących problematykę humanizacji różnych dziedzin życia 
społecznego i nauki

6. Działalność popularyzatorską, informacyjną i wydawniczą

7. Organizowanie  i  wspieranie  pomocy  humanitarnej  na  rzecz  najbardziej 
potrzebujących
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Rozdział III

Majątek Fundacji

10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej czterech tysięcy złotych 
oraz  środki  finansowe,  nieruchomości  i  ruchomości  nabyte  przez  Fundację  w  toku  jej 
funkcjonowania. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

11 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

12 

Dochody Fundacji pochodzą z:

a. darowizn, spadków i zapisów
b. subwencji prawnych
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego

13

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowił inaczej.

14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa zaświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza,  i  tylko wówczas, gdy w chwili składania 
tego  oświadczenia  jest  oczywiste,  że  stan  czynny  spadku  znacznie  przewyższa  długi 
spadkowe.

15

Osoby  fizyczne  i  prawne,  które  dokonują  na  rzecz  Fundacji  darowizny  lub  dotacji, 
jednorazowej lub łącznej w wysokości określonej uchwałą Zarządu Fundacji, o ile wyrażą 
stosowne życzenie, uzyskują tytuł sponsora Fundacji.

16

Tytuł sponsora ma charakter osobisty.
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Rozdział IV

Organy Fundacji

17

Organem zarządzającym Fundacja Polską Raoula Follereau jest Zarząd Fundacji złożony z 
jednej do trzech osób.

W zakresie kompetencji Zarządu pozostaje:

1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
2. Podejmowanie decyzji o sposobie realizacji celów statutowych Fundacji
3. Dobór osób do współpracy
4. Zlecanie zadań merytorycznych
5. Czuwanie nad sposobem wykonywania zleconych zadań
6. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji 
7. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów
8. Lokowanie  kapitałów  Fundacji  w  spółkach  prawa  handlowego  oraz  na  kontach 

bankowych
9. Powoływanie Biura Fundacji i ustalanie jego regulaminu
10. Powoływanie  i  odwoływanie  dyrektora  Biura  Fundacji  i  innych  osób  pełniących 

stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji
11. Ustalanie  wielkości  zatrudnienia,  zasady wynagradzania  oraz wielkość środków na 

wynagrodzenia  i  nagrody  dla  pracowników  Fundacji,  zatrudnionych  w  ramach 
działalności statutowej

12. Sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji
13. Wprowadzanie zaleceń pokontrolnych Zespół Kontroli Wewnętrznej Fundacji

18

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

19

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagradzani i nagradzani.

20

Działalność  Fundacji  będzie  nadzorowana  przez  kolegialny  organ  nadzoru:  Komisję 
Rewizyjną. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby powoływane i odwoływane przez 
fundatorów zwykłą większością głosów, przy czym osoby te:

1. Nie  mogą  pozostawać  z  Prezesem  w  stosunku  pokrewieństwa,  powinowactwa, 
przysposobienia lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

2. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
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3. Mogą  otrzymywać  z  tytułu  pełnionej  funkcji  zwrot  uzasadnionych  kosztów  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.

21

Do kompetencji Referatu Kontroli Wewnętrznej Fundacji Polskiej Raoula Follereau należy:

1. Sprawowanie kontroli nad bieżącą działalnością Fundacji w odniesieniu do zgodności 
z celami statutowymi 

2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji
3. Wydawanie wiążących zaleceń pokontrolnych Zarządowi Fundacji

Rozdział V

Zmiana Statutu

22

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych celów Fundacji.

23

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej 
uchwały. 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

24

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

25

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

26

Decyzję  w  przedmiocie  połączenia  podejmuje  Zarząd  Fundacji  w  drodze  jednomyślnej 
uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
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27

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

28

Decyzję  o  likwidacji  Fundacji  podejmuje  Rada,  a  gdy  Rada  nie  działa,czyni  to  Zarząd 
Fundacji.

29

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest 
zgodna z celami Fundacji. 
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