STATUT
FUNDACJI CAN-PACK
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.
§ 1.
1. Fundacja Can-Pack zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez CAN-PACK S.A.,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI pod
numerem KRS0000005418, zwaną dalej Fundatorem.

2. Fundacja ustanowiona jest aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Zygmunta
Truszkiewicza, przy ul. Jasnogórskiej 1 w Krakowie w dniu 17 listopada 2014 r.
3. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień
niniejszego Statutu.
4. Fundacja ma osobowość prawną.
§ 2.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§ 3.
1. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Fundacja ma prawo powoływania ośrodków, biur, oddziałów i filii w kraju i za granicą, jak
również przystępować do spółek i fundacji.
4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym
określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących
rachunkowości.
5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
6. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.
§ 4.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.
ROZDZIAŁ II
Cele i formy działania Fundacji.
§ 5.
1. Celami Fundacji są:
a. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa i kulturalna,
b. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
c. działalność w zakresie ochrony środowiska,
d. ochrona zdrowia i pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej, której nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości,
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działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych
oraz tworzenia im równych szans na drodze do ich rozwoju, w tym pomocy w
zatrudnieniu i rehabilitacji społeczno- zawodowej, szkoleniach i poradach,
f. działalność charytatywna,
g. podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
h. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
i. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
j. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
k. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
l. działalność mająca na celu wspieranie społecznej odpowiedzialności biznesu i
zrównoważonego rozwoju,
m. wspieranie osób szczególnie uzdolnionych nie mogących realizować swoich
przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
n. kształtowanie szeroko rozumianych umiejętności psychospołecznych, poprawiających
jakość funkcjonowania zawodowego człowieka,
o. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
p. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działania wspomagające rozwój demokracji,
q. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i
za granicą.
2. Działania określone w ust. 1 świadczone będą na rzecz ogółu społeczności.
e.

§ 6.
Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:
a. gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych na rzecz Fundacji,
b. pomoc charytatywną, społeczną, w tym organizowanie i udzielanie doraźnej pomocy
finansowej i rzeczowej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie ich szans,
c. finansowanie operacji, zabiegów i badań medycznych, terapii, konsultacji
specjalistycznych, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i lekarstw,
d. finansowanie profilaktyki zdrowotnej, aktywnego wypoczynku, imprez rekreacyjnych i
sportowych, propagowanie zdrowego stylu życia,
e. dofinansowywanie zakupu sprzętu medycznego, działalności placówek opieki
zdrowotnej i naukowych badań medycznych,
f. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, szkołami, szkołami wyższymi i
innymi placówkami oświatowymi, osobami fizycznymi oraz organizacjami
pozarządowymi przy realizacji wspólnych celów, która może mieć w szczególności
charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania
przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł,
g. fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin
najbiedniejszych,
h. finansowanie kształcenia oraz udzielanie pomocy osobom podnoszącym lub
zmieniającym kwalifikacje zawodowe,
i. organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,
j. udzielanie pomocy szkoleniowej i doradczej w zakresie poradnictwa zawodowego
osobom podnoszącym lub zmieniającym kwalifikacje, absolwentom szkół,
niepełnosprawnym,
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pomoc w uzyskaniu pracy przez osoby niepełnosprawne, pomoc w tworzeniu miejsc
pracy dla osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i
wykluczonych społecznie,
l. przyznawanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej osobom znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej, której nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości, w szczególności świadczeń w formie zakupu na
rzecz potrzebujących leków, materiałów medycznych, potrzebnych zabiegów
opiekuńczo-rehabilitacyjnych u podmiotów trzecich zawodowo trudniących się
dostarczaniem takich świadczeń lub refundowanie kosztów takich świadczeń
m. udzielanie pomocy szkoleniowej w zakresie umiejętności psychospołecznych,
poprawiających jakość funkcjonowania zawodowego człowieka,
n. udzielanie pomocy finansowej, organizacyjnej, doradczej osobom podejmującym
działalność gospodarczą,
o. działalność wspierającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
p. udostępnianie pomieszczeń i sprzętu Fundacji
q. inne działania zmierzające do realizacji celów Fundacji.
k.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji.
§ 7.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 150.000 zł. (sto pięćdziesiąt
tysięcy złotych), z czego 50.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) jest
przeznaczone na działalność gospodarczą. Majątek Fundacji może być powiększony o
środki finansowe, prawa, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej
działalności.
2. Majątek Fundacji może być powiększony w szczególności o:
a. darowizny i inne datki wniesione przez osoby fizyczne i prawne krajowe i zagraniczne,
b. nieruchomości i ruchomości otrzymane w drodze darowizny lub zakupione przez
Fundację,
c. środki finansowe i rzeczowe otrzymane z funduszy celowych organów rządowych i
samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych na realizację określonych
celów Fundacji,
d. środki pochodzące ze spadków i zapisów,
e. środki pochodzące ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych zgodnie z
obowiązującym prawem,
f. odsetki bankowe,
g. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, w tym z kapitału fundacji,
h. dochody z dokonanych inwestycji oraz udzielonych pożyczek,
i. dochody z działalności gospodarczej.
§ 8.
1. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczane w całości na realizację celów statutowych oraz
na pokrycie kosztów działania Fundacji.
2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 9.
Zabrania się:
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a.

b.

c.

d.

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków 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,
wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
ROZDZIAŁ IV
Działalność gospodarcza
§ 10

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
a. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
b. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
c. Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów (82.30.Z)
d. Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A)
e. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana
(86.90.E)
f. Działalność wydawnicza (58.19.Z)
g. Działalność szkoleniowa –Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane (85.59.B)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

§11
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyodrębnionych zakładów.
Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie
środków własnych.
Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje
Zarząd Fundacji.
Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i
sprawuje nadzór nad ich działalnością.
Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności
związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia
potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika
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zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
§ 12.
W razie powołania Fundacji do dziedziczenia Fundacja składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza.
ROZDZIAŁ V
Organy Fundacji.
§ 13.
Organami Fundacji są: Fundator, Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.
§ 14.
Do kompetencji Fundatora należy:
1. Powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji,
2. Opiniowanie rocznych sprawozdań Rady Fundacji,
3. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją oraz uchwały o likwidacji Fundacji i
decyzji o przeznaczeniu środków majątkowych posiadanych przez Fundację w momencie
jej likwidacji.
§ 15.
1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się od 1 do 3 członków w tym Prezesa
Zarządu.
2. Zarząd Fundacji jest powoływany na 4-letnią kadencję przez Radę Fundacji z zastrzeżeniem
ust.4.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. upływu kadencji,
b. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
c. odwołania przez Radę Fundacji,
d. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
e. śmierci członka Zarządu.
6. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych dla Fundatora lub Rady Fundacji, a w szczególności:
a. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. Realizacja celów statutowych,
c. Sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. Składanie wniosków do Rady Fundacji o zmianę statutu Fundacji,
7. Zarząd podejmuje decyzję o wykorzystaniu środków Fundacji.
8. Zarząd co roku zobowiązany jest przekładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji.
9. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 16.
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1. Zarząd Fundacji zarządza Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Każdy członek Zarządu może samodzielnie składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji.
W przypadku, gdyby oświadczenie woli skutkowało podjęciem zobowiązania na kwotę co
najmniej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagane jest uprzednie
uzyskanie zgody Rady Fundacji na podjęcie takiego zobowiązania.
3. W stosunkach między Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje
Przewodniczący Rady Fundacji.
§ 17.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3
dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeżeli dalsze
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 18.
1. Pełnienie funkcji w Zarządzie jest honorowe.
2. Rada Fundacji może wyrazić zgodę na zatrudnienie członka Zarządu na podstawie umowy
o pracę lub innego stosunku prawnego i ustalić wysokość jego wynagrodzenia w zależności
od zakresu, ilości i stopnia skomplikowania spraw Fundacji, którymi się zajmuje.
§ 19.
1. Rada Fundacji zwana dalej Radą jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków w tym Przewodniczącego Rady
wybieranych i odwoływanych na czas nieoznaczony przez Fundatora.
3. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. odwołania przez Fundatora,
c. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d. śmierci członka.
4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.
5. Członkowie Rady Fundacji:
a. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej,
związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie.
6. Rada Fundacji co roku przedkłada Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności
Fundacji.
§ 20.
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji w tym Prezesa Zarządu,
2. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu i delegowanie przedstawicieli Rady do
czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu,
3. wykonywanie kontroli wewnętrznej,
4. przyjmowanie aktów wewnętrznych Fundacji, w tym regulaminów, i ich zmiana,

6z8

pełnienie nadzoru nad działalnością Zarządu,
reprezentowanie Fundacji w stosunkach z członkiem Zarządu,
wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji,
9. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium,
10.podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji.
5.
6.
7.
8.

§ 21.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
a. żądania od Prezesa Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
b. żądania od Prezesa Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
c. kontroli w każdym czasie ksiąg i dokumentów Fundacji oraz żądania złożenia wyjaśnień
przez członków organów Fundacji lub jej pracowników.
§ 22.
1. Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje zwyczajne posiedzenie Rady raz do roku a
nadzwyczajne wedle uznania lub na wniosek członka Rady lub Zarządu.
2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów jeżeli dalsze
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady. Posiedzenia Rady są ważne, jeżeli zaproszeni na nie zostali
wszyscy członkowie Rady w trybie określonym w § 21. ust. 3 Statutu.
3. Zaproszenia na posiedzenie Rady powinny być wysłane pocztą poleconą co najmniej na 14
dni przed planowanym terminem posiedzenia lub doręczone osobiście albo przez posłańca
za potwierdzeniem odbioru co najmniej na tydzień przed planowanym terminem
posiedzenia.
§ 23.
Rada Fundacji może powołać Radę Programową, której celem będzie opracowywanie i
opiniowanie programu działania Fundacji w celu realizacji celów statutowych.
ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu.
§ 24.
Zmiana celów Fundacji oraz zmiana Statutu Fundacji może być dokonana przez Radę Fundacji
z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu .
§25.
Uchwałę w sprawie zmiany celów Fundacji lub zmiany Statutu Rada Fundacji podejmuje
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady
uprawnionych do głosowania. Zmiany Statutu dotyczące celów Fundacji określonych w akcie
założycielskim wymagają zgody Fundatora.
ROZDZIAŁ VII
Likwidacja Fundacji
§ 26.
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Fundacja może ulec likwidacji w razie podjęcia takiej uchwały przez Fundatora w razie
osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków
finansowych i majątku.
§ 27.
W razie zaistnienia okoliczności będących podstawą likwidacji, likwidatorem Fundacji zostaje
Prezes Zarządu.
§ 28.
Likwidator sporządza bilans likwidacyjny na dzień otwarcia likwidacji, w którym umieszcza
wszystkie przedmioty według ich wartości zbywczej.
§ 29.
Po ściągnięciu wierzytelności i spłacie zobowiązań Likwidator spienięża pozostały majątek
Fundacji i przekazuje tak uzyskaną kwotę na rzecz organizacji o zbliżonych celach.
ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§ 30.
Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
§ 31.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
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