STATUT
FUNDACJI RADCOWIE RAZEM
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą RADCOWIE RAZEM, ustanowiona została przez Fundatora Okręgową Izbę
Radców Prawnych we Wrocławiu, zwaną dalej OIRP we Wrocławiu, na podstawie Uchwały Nr…. /2020
Rady OIRP we Wrocławiu z dnia … grudnia 2020 roku w sprawie powołania Fundacji RADCOWIE
RAZEM i uchwalenia jej statutu.
2. Fundator OIRP we Wrocławiu, działając przez pełnomocników, aktem notarialnym sporządzonym w
Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przed notariuszem (Iloną Roczniak lub Małgorzatą Lenart) w dniu
(19 stycznia 2021 r.) (Repertorium 364/2021), złoży oświadczenie woli o ustanowieniu Fundacji - akt
założycielski Fundacji, wskazując cele powołania fundacji i składniki majątkowe, przeznaczone na
realizację tych celów.
3. Fundacja o nazwie Fundacja RADCOWIE RAZEM, zwana jest w dalszej części statutu Fundacją.
4. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1491, z późń. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
5. Fundacja, po spełnieniu niezbędnych warunków, może działać jako organizacja pożytku publicznego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
6. Fundacja ma osobowość prawną.
7. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym Fundacja może prowadzić
działalność także za granicą.
3. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe (biura) potrzebne do wykonywania działalności
statutowej.
4. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
5. Nadzór faktyczny nad fundacją sprawuje w imieniu Fundatora Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych
we Wrocławiu, a nadzór prawny minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. W dacie
powołania niniejszej fundacji jest to Minister Rodziny i Polityki Społecznej.
Rozdział II
Przedmiot i zasady działania Fundacji
§3
1. Celem Fundacji jest działalność pomocowa na rzecz rodzin i innych osób bliskich członków samorządu
radców prawnych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej lub społecznej, a także na
rzecz radców prawnych i aplikantów radcowskich w zakresie, w jakim pomocy nie może udzielić samorząd
radców prawnych lub w jakim samorząd zleci Fundacji zadania pomocowe. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach Fundacja może podjąć działania pomocowe na rzecz osób spoza kręgu określonego w zdaniu
poprzedzającym.
2. Przedmiot działania Fundacji to w szczególności:
a) działalność w zakresie opieki społecznej i pomocy charytatywnej,
b) wspieranie finansowe i organizacyjne inicjatyw pomocowych organizowanych przez członków
samorządu radcowskiego lub ich rodziny,
c) pomoc materialna i opieka społeczna dla radców prawnych seniorów,
d) pomoc socjalna dla niepełnosprawnych członków samorządu radcowskiego i ich rodzin oraz osób
bliskich, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym,
e) wspomaganie finansowe i rzeczowe najuboższych członków samorządu radcowskiego i ich rodzin,
zwłaszcza sierot, dzieci radców prawnych i aplikantów radcowskich.
§4

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe prowadząc działalność statutową oraz nieodpłatną i odpłatną
działalność pożytku publicznego, na rzecz osób wskazanych w § 3 statutu.
2. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego może być realizowana m. in. poprzez:
a) udzielanie pomocy finansowej członkom samorządu radcowskiego i ich rodzinom oraz osobom
bliskim pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym w formie m.in. zapomóg, darowizn,
dotacji, pożyczek, subwencji i stypendiów,
b) prowadzenie poradnictwa i wsparcia prawnego, występowanie przed sądami, organami i instytucjami
administracji publicznej, na rzecz beneficjentów Fundacji,
c) pomoc materialną i niematerialną, dla członków samorządu radcowskiego i ich rodzin oraz osób
bliskich pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, w sprawach indywidualnych zbiórek
na ratowanie zdrowia lub życia oraz poprawę warunków i jakości życia,
d) wolontariat i akcje charytatywne,
e) udzielanie wsparcia finansowego dla wszelkich, społecznie akceptowanych inicjatyw na rzecz
członków samorządu radcowskiego, zbieżnych z celami Fundacji,
f) organizację akcji medialnych promujących cele i kierunki działania Fundacji.
3. Odpłatna działalność pożytku publicznego może być realizowana m.in. poprzez:
a) organizowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów
Fundacji (w tym w środkach masowego przekazu),
b) organizację akcji medialnych promujących cele i kierunki działania Fundacji,
c) organizowanie akcji i imprez charytatywnych, koncertów, bali, aukcji i innych zorganizowanych akcji
sponsorskich propagujących cele Fundacji,
d) prowadzenie działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów w zakresie
określonym w celach Fundacji,
e) prowadzenie działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
w zakresie określonym w celach Fundacji,
f) działalność związana z projekcją filmów,
g) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
h) wydawanie książek i albumów w zakresie określonym w celach Fundacji.
Rozdział III
Majątek Fundacji
§5
Na majątek Fundacji składają się:
I. fundusz założycielski w kwocie 5.000,00 zł,
II. środki nabyte przez Fundację w inny sposób, w szczególności pochodzące m.in. z:
a) darowizn, dotacji i subwencji,
b) spadków i zapisów,
c) dochodów z majątku Fundacji,
d) dochodów ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych, grantów, dotacji z
funduszy publicznych i ze środków Unii Europejskiej, wpływów z akcji sponsorskich,
e) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§6
1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd,
b) Rada Fundacji.
2. Przedstawiciele Fundatora OIRP we Wrocławiu, reprezentowanego przez Radę OIRP we Wrocławiu, mogą
wejść w skład organów Fundacji.
3. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie i w Radzie Fundacji.
4. W głosowaniach osobowych, dotyczących członkostwa w organach fundacji, nie powinni brać udziału
członkowie Rady OIRP we Wrocławiu, którzy kandydują do organów Fundacji.
5. Fundator może uchwalić Regulaminy, które będą określać szczegółowy sposób i tryb działania organów
Fundacji.

6. Radcowie prawni będący członkami organów Fundacji pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.
§7
1. Fundator powołuje Zarząd Fundacji.
2. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
3. Zarząd powoływany jest na okres zamknięty (tożsamy z okresem trwania kadencji Rady OIRP we
Wrocławiu) albo na czas nieokreślony.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) odwołania przez Fundatora w formie uchwały Rady OIRP we Wrocławiu, ( powodem odwołania może
być branie udziału w głosowaniu Rady OIRP we Wrocławiu, w sprawach osobowych dotyczących
organów fundacji),
b) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady OIRP we Wrocławiu,
c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
d) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności,
e) śmierci członka Zarządu Fundacji.
5. Członkami Zarządu mogą zostać wybrane osoby, które są członkami OIRP Wrocław, nie były skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
6. Członek Zarządu może być zawieszony (pozbawiony czasowo prawa do podejmowania działań w imieniu
Fundacji) decyzją Rady Fundacji, jeżeli Rada Fundacji uzna, że dalsze działania członka Zarządu mogą
wpłynąć negatywnie na realizację celów Fundacji. Rada OIRP we Wrocławiu, w terminie dwóch miesięcy
od daty powzięcia informacji o zawieszeniu podejmuje decyzje o odwołaniu członka Zarządu albo o
uchyleniu decyzji o zawieszeniu.
7. Uzupełnienie składu Zarządu następuje na podstawie decyzji Fundatora wyrażonej w formie uchwały Rady
OIRP we Wrocławiu. Uzupełnienie nie wpływa na kadencję Zarządu.
8. W przypadku ustania kadencji Zarządu, nowy Zarząd powoływany jest przez Fundatora decyzją wyrażoną
w formie uchwały Rady OIRP we Wrocławiu.
9. Pierwszym Prezesem Zarządu Fundacji jest Beata Janikowska.
10. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do Zarządu należy podejmowanie
decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
11. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał powziętych w głosowaniu jawnym. Uchwały Zarządu, z
wyjątkiem wypadków przewidzianych w statucie i obowiązujących przepisach prawa, podejmowane są
zwykłą większością głosów składu Zarządu.
12. Do reprezentowania Fundacji, w tym do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań, uprawniony
jest:
a) w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu,
b) w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
§8
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu, w przypadku Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając
informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na
co najmniej 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. Z posiedzeń Zarządu sporządza
się Protokół.
4. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być prowadzone za pośrednictwem środków porozumiewania się na
odległość (m.in. on-line, telefonicznie), w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich
uczestniczących w nim członków.
5. W szczególnych wypadkach, bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy
Członkowie Zarządu wyrażą na piśmie (lub w formie dokumentowej) zgodę na decyzję, która ma być
powzięta, albo na pisemne głosowanie.
§9
1. Rada Fundacji składa się od dwóch do pięciu członków, w tym: Przewodniczącego Rady Fundacji i
Członków Rady Fundacji.
2. Ustala się że co najmniej 2 członków Rady Fundacji jest jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej w

OIRP we Wrocławiu.
3. Przewodniczącym pierwszej Rady Fundacji jest Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej OIRP we Wrocławiu,
Magdalena Wasylkowska-Michór.
4. Każdorazowo skład Rady Fundacji powoływany jest na czas trwania kadencji Komisji Rewizyjnej OIRP
we Wrocławiu.
5. Decyzją Fundatora wyrażoną w formie uchwały Rady OIRP we Wrocławiu można zdecydować o
kontynuacji tego samego składu Rady Fundacji po zakończeniu kadencji Rady OIRP we Wrocławiu.
6. Uzupełnienie składu Rady Fundacji, może nastąpić na podstawie uchwały Rady OIRP we Wrocławiu.
7. Po ustaniu kadencji Rady OIRP we Wrocławiu nowy skład Rady Fundacji powoływany jest przez
Fundatora w formie uchwały Rady OIRP we Wrocławiu, po powołaniu Komisji Rewizyjnej
8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności,
d) wyboru członka Rady Fundacji w skład Zarządu Fundacji,
e) śmierci członka Rady Fundacji,
f) odwołania decyzją Fundatora wyrażoną w formie uchwały Rady OIRP we Wrocławiu.
9. Rada Fundacji jest organem opiniodawczo – nadzorczym.
10. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a) udział w wytyczaniu głównych kierunków działalności Fundacji,
b) nadzór nad działalnością Fundacji, w tym zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji
oraz sprawozdań finansowych,
c) zawieszenia na okres do trzech miesięcy członka zarządu i skierowania rozpatrzenia zasadności
powodów zawieszenia przez Radę OIRP we Wrocławiu.
11. Decyzje Rady Fundacji zapadają w formie uchwał powziętych w głosowaniu jawnym. Uchwały Rady
Fundacji, z wyjątkiem wypadków przewidzianych w statucie i obowiązujących przepisach prawa,
podejmowane są zwykłą większością głosów składu Rady Fundacji.
12. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. Członek Rady nie może również
pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej w stosunku do Członka Zarządu.
§ 10
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady, z własnej inicjatywy albo na wniosek Fundatora zgłoszony
na piśmie.
3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć z głosem doradczym Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczony
przez niego przedstawiciel Zarządu, o ile zostanie zaproszony na posiedzenie Rady.
4. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji,
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji lub których wiedza i kompetencje mogą być przydatne
na danym posiedzeniu Rady.
5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
6. Posiedzenie Rady może być zwołane z inicjatywy Fundatora bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego
Rady lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
7. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia
wniosku.
8. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w
przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
9. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
10. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone za
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
11. , w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków.
12. W szczególnych wypadkach, bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy
członkowie Rady Fundacji wyrażą zgodę na piśmie (lub w formie dokumentowej) na postanowienie, które
ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.

Rozdział V
Zmiana Statutu
§ 11
1. Statut Fundacji może być zmieniony w każdym czasie.
2. Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji i jej celów podejmuje Fundator w formie uchwały Rady
OIRP we Wrocławiu, zwykłą większością głosów.
Rozdział VI
Likwidacja i Połączenie Fundacji
§ 12
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona lub w
razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, zwykłą większością głosów, w formie
uchwały Rady OIRP we Wrocławiu.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd, chyba że Rada OIRP we Wrocławiu postanowi inaczej.
4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji, mogą być przekazane uchwałą Fundatora podjętą
zwykłą większością głosów na rzecz innych działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o
zbliżonych celach statutowych.
§ 13
1. Fundacja może połączyć się w każdym czasie z inną fundacją o zbliżonych celach. Połączenie może
nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez
przejęcie, Fundacja może być zarówno stroną przejętą, jak i przejmowaną.
2. Uchwałę o połączeniu podejmuje Fundator, w postaci uchwały Rady OIRP we Wrocławiu.

