
Statut
Fundacji Radców Prawnych

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Radców Prawnych z siedzibą w Bydgoszczy  zwana dalej 
Fundacją, ustanowiona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy  zwaną dalej 
Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Rejenta Piotra 
Góreckiego w Bydgoszczy dnia 1 grudnia 2004r., repertorium A nr 7710/2004

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest  Miasto Bydgoszcz

§ 5

Terenem działalności Fundacji jest obszar  Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 6

Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 
szczególnych.

Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji

§ 7

Celami Fundacji są: 
1. niesienie pomocy socjalnej na rzecz osób środowiska prawniczego, które pozostają w 

niedostatku lub pozostają w  trudnej sytuacji żywicowej oraz wszystkich innych osób, które 
wymagają pomocy społecznej, a także działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 
2. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, 
3. pielęgnowanie rozwoju świadomości obywatelskiej oraz prawnej w społeczeństwie.
4. działania na rzecz oświaty prawnej 
5. popularyzacja krajoznawstwa oraz wypoczynku emerytów i rencistów,
6. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami,



7. promocję i organizację wolontariatu, 
 

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. gromadzenie funduszy pieniężnych oraz innych darowizn,

2. zbieranie informacji o osobach potrzebujących pomocy oraz organizowanie na ich rzecz 
pomocy oraz akcji charytatywnych,

3. organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów,
4. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
5. propagowanie pomocy wzajemnej na rzecz osób znajdujących się w trudnym położeniu oraz 

osób starszych,
6. działalności wydawniczej w zakresie celów Fundacji,
7. nawiązywanie współpracy z innymi Fundacjami  i organizacjami realizującymi podobne cele 

jak Fundacja w kraju oraz za granicą.

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych 
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1.500,-zł (jeden tysiąc pięćset 
złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej 
działania. 

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 
1. środków pozyskiwanych w wyniku działalności Fundacji,

2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
 

§ 13

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



Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 14

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 15

1. Radę Fundacji tworzy od 3 do 5 osób wybranych przez Radę Okręgowej Izby Radców 
Prawnych wybieranych na okres 5 letniej kadencji. 

2. Rada i każdy z jej członków mogą być odwołani przed upływem kadencji na ich wniosek lub 
w przypadku stwierdzenia działania sprzecznego z prawem lub celami Fundacji.  

§ 16

Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, zarządzających i nadzorczych.

§ 17

Rada wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 18

Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku.

§ 19

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 20

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 
ogólnej liczby członków Rady.

§ 21

Do Rady należy: 
1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
3. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
4. zaciąganie w imieniu Fundacji zobowiązań, których wartość przekracza 5.000,- złotych,
5. podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji, przy czym 
decyzja taka dla swej ważności wymaga opinii Rady OIRP w Bydgoszczy udzielonej w formie 
jej uchwały.

§ 22

Zarząd Fundacji składa się z trzech  osób i jest powoływany na czas nie oznaczony przez 
Radę Fundacji.

§ 23



Osoby wchodzące w skład Prezydium OIRP  nie mogą zostać członkiem Zarządu.

§ 24

Radzie Fundacji, służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego 
członków w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub w celami 
Fundacji.

§ 25

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.

§ 26

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 
Rady Fundacji.

§ 27

Zarząd w szczególności: 
1.     reprezentuje Fundację na zewnątrz,

2.     sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
3.  przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 
4.  podejmuje decyzje o udzieleniu pomocy i jej zakresu,
5.  prowadzi bieżącą działalność w celu realizacji zadań Fundacji.
 

§ 28

Praca w organach Fundacji jest działalnością społeczną. W uzasadnionych  przypadkach 
członkom Zarządu i Rady przysługuje zwrot kosztów pełnienia funkcji na zasadach określonych 
przez Radę Fundacji opartych na zasadach obowiązujących w tej kwestii w OIRP w Bydgoszczy.

§ 29

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby jego członków.

§ 30

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie Prezes Zarządu Fundacji oraz członek 
Zarządu.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w zakresie czynności zwykłego zarządu może składać 
jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.



Rozdział V
Zmiana Statutu

§ 31

Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

§ 32

Uchwałę w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rady Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Bydgoszczy bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
członków.
 

Rozdział VII 
Postanowienia Końcowe

§ 33

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

§ 34

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

§ 35

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

§ 36

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

§ 37

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji po uzyskaniu 
opinii OIRP w formie uchwały.

§ 38

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się fundacji o podobnym profilu 
działania.

§ 39

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym.
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