Statut Fundacji Biuro Służby Regionalnej NA w Polsce
Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§1.
Fundacja pod nazwą Fundacja Biuro Służby Regionalnej NA w Polsce zwana dalej Fundacją,
została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Angelikę Sołtys
prowadzącego kancelarię notarialną Karolina Karpińska, Angelika Sołtys  Notariusze  spółka
partnerska, pl. Wolności 11 we Wrocławiu, dnia 23 sierpnia 2015r., za Repertorium A numer
1222/2015, przez Fundatorów:
1. Jan Tułaza
2. Grzegorz Nałęcz Nieniewski
3. Sylwester Skorobohaty
zwanymi dalej „
Fundatorami
”.

§2.
Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 roku o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991r., Nr 46, Poz. 203, z późn. zm.) oraz na podstawie
postanowień niniejszego statutu.

§3.
Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

§4.
1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Dochód osiągany przez Fundację
przeznaczany będzie na realizację jej celów statutowych.
2. Działalność Fundacji opiera się na współpracy z wolontariuszami, jednakże dla realizacji
swych celów statutowych Fundacja może zatrudniać osoby fizyczne, także w
charakterze pracowników.

§5
1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może także prowadzić
działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami i instytucjami o tych samych lub podobnych celach działania.
4. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w języku
angielskim „Narcotics Anonymous Regional Service Office in Poland” lub nazwą w
innych wybranych językach obcych.
5. Dla celów współpracy z innymi podmiotami krajowymi fundacja może posługiwać się
nazwą skróconą w brzmieniu, “Fundacja BSR NA”.

§6.
Działanie fundacji nie jest ograniczone czasowo.

§7.
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz może posługiwać
się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§8.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom
organizacyjnym zasłużonym dla Fundacji na podstawie własnych regulaminów.

§9
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.

Rozdział II
Cele Fundacji.

§10.
Celem Fundacji jest ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność naukowa, oświatowa,
w zakresie problemu uzależnienia od narkotyków i przeciwdziałania uzależnieniom w
tym głównie przez pomoc wspólnocie Anonimowych Narkomanów (Narcotics Anonymous  NA)
w Polsce.

§11.
1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. prowadzenie działalności informacyjnej i rozpowszechnianie wiedzy
w społeczeństwie na temat idei Anonimowych Narkomanów (NA);
2. prowadzenie działalności informacyjnej poprzez prowadzenie portalu
internetowego
oraz telefonicznych infolinii, a także druk materiałów
informacyjnych (biuletyny, plakaty, ulotki itp.);
3. upowszechnianie usług na rzecz Anonimowych Narkomanów (NA) w formie
obsługi organizacyjnej i wydawniczej, w tym ochrony praw autorskich oraz znaku
towarowego Anonimowych Narkomanów (NA);
4. współpraca i wspieranie finansowe wspólnoty Anonimowych Narkomanami (NA)
w innych krajach.
5. oraz innych działań mających na celu ograniczenie problemu uzależnienia
od narkotyków.

2. Cele statutowe Fundacja realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego w formach wskazanych w §11.1
3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek Fundacji.

§12.
Majątek Fundacji stanowi:
Fundusz założycielski w kwocie 2000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych i 00/100) wniesiony
przez Fundatorów stosownie do Aktu Notarialnego ustanawiającego Fundację, z czego tysiąc
złotych przeznacza się na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację
w toku działania.
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Środków pochodzących z krajowych i zagranicznych darowizn, subwencji, spadków
i zapisów osób prawnych oraz osób fizycznych;
2. Wpływy ze zbiórek i imprez publicznych;
3. Wpływy z działalności gospodarczej,
4. Dochodów z majątku Fundacji.
5. Odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
6. Nawiązek sądowych i innych wpływów prawem dozwolonych. .

§13.
1. Zarząd Fundacji składa oświadczenia wymagane przepisami prawa decydując o
przyjęciu na rzecz Fundacji środków pochodzących z datków, dotacji, darowizn,
spadków i zapisów.
2. Fundacja może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza i tylko
wówczas,
gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny
spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§14.
1. Gospodarkę finansową i księgowość Fundacja prowadzi zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
2. Fundacja opiera swoje działanie na zasadzie jawności i podejmuje wszystkie uchwały na
piśmie, a ich treść publikuje na stronie internetowej wspólnoty Anonimowych
Narkomanów (NA) w Polsce.

§15.
1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz
pokrycie kosztów jej działania.
2. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje
Zarząd.
3. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń majątkiem Fundacji w stosunku
do członków organów lub pracowników oraz wszelkich osób trzecich.
4. Fundacja nie może zaciągać pożyczek.

§16
Fundacja nie animuje życia wspólnoty Anonimowych Narkomanów (NA), a jedynie służy
wspólnocie Anonimowych Narkomanów (NA).

Rozdział IV
Zarząd Fundacji.

§17
Zarząd Fundacji składa się z minimum 3, a maksymalnie 5 osób, powoływanych przez Radę
Fundatorów. Wszyscy członkowie Zarządu Fundacji mają jednakowe prawa i obowiązki  nie
wyszczególnia się funkcji w Zarządzie.

§18
Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek większości członków Zarządu, po uprzednim
opublikowaniu informacji na stronie internetowej. Posiedzenie Zarządu prowadzone będzie
przez przewodniczącego posiedzenia, każdorazowo wyłonionego w trakcie głosowania, spośród
wszystkich członków Zarządu.

§19
Uchwały Zarządu Fundacji publikowane będą na stronie internetowej wspólnoty Anonimowych
Narkomanów (NA).

§20
Członek Zarządu Fundacji powoływany jest na dwuletnią kadencję, z możliwością przedłużenia
jej
na kolejne dwa lata. Po upływie dwóch kadencji mandat członka zarządu wygasa
automatycznie. Członek zarządu, którego mandat wygasł po odbyciu dwóch dwuletnich kadencji
może zostać wybrany ponownie najwcześniej po upływie dwóch kolejnych kadencji. Nie wlicza
się do tego okresu czasu,
na jaki Członek Zarządu został wybrany w drodze kooptacji przez
Zarząd.

§21
Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji lub zostać odwołanym przez Radę
Fundatorów. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji,
nowego członka Zarządu powołują pozostali członkowie większością głosów w drodze
kooptacji. Kadencja nowego Członka Zarządu kończy się wraz z upływem kadencji pozostałych
członków Zarządu.

§22
Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwał na posiedzeniach Zarządu, jednomyślnie, przy
obecności większości członków Zarządu.

§23
Zarząd przygotowuje roczne sprawozdania z działalności i publikuje je na stronie internetowej
wspólnoty Anonimowych Narkomanów (NA).

§24

Członkowie Zarządu nie mogą wykonywać odpłatnie żadnych czynności na rzecz Fundacji.
Mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów z tytułu pełnionej funkcji.

§25
Zarząd Fundacji i jego członkowie w szczególności:
1. realizują cele Fundacji i reprezentują Fundację na zewnątrz;
2. kierują i zarządzają bieżącą działalnością Fundacji;
3. prowadzą gospodarkę finansową oraz księgowość Fundacji;
4. przygotowują programy, plany i harmonogramy działalności Fundacji;
5. wykonują zadania pracodawcy;
6. kierują i zarządzają działalnością gospodarczą Fundacji zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami;
7. przyjmują subwencje, darowizny, spadki lub zapisy na rzecz Fundacji;
8. tworzą i likwidują biura, oddziały lub punkty informacyjne Fundacji;
9. podpisują umowy i zaciągają zobowiązania w imieniu Fundacji;
10. występują z wnioskiem do Rady Fundatorów w zakresie zmian w statucie Fundacji;
11. przygotowują regulamin Zarządu Fundacji.
§26
Zarząd Fundacji nie ma prawa wypowiadać się w mediach w imieniu wspólnoty Anonimowych
Narkomanów (NA).

§27
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może 2 członków Zarządu działających
łącznie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 1000 (tysiąca) złotych wymagany jest podpis:
a. w przypadku Zarządu 3  osobowego  dwóch członków Zarządu działających łącznie;
b. w przypadku Zarządu 4 lub 5 osobowego  trzech członków Zarządu działających
łącznie.

Rozdział V
Rada Fundatorów

§28
Fundatorzy Fundacji tworzą Radę Fundatorów.

§29

Do kompetencji Rady Fundatorów należy ;
1. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarzadu;
2. Udzielanie absolutorium Członkom Zarządu w formie akceptacji przedstawionego
sprawozdania z działalności Fundacji;
3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych ;
4. Podejmowanie decyzji w zakresie zmiany statutu oraz likwidacji Fundacji.
5. Przygotowanie i zatwierdzenie regulaminu Rady Fundatorów oraz zatwierdzenie
regulaminu Zarządu Fundacji.

§30
Posiedzenia Rady Fundatorów zwoływane są na wniosek 2/3 członków Rady Fundatorów, po
uprzednim opublikowaniu informacji na stronie internetowej. Posiedzenie Rady prowadzone
będzie przez przewodniczącego posiedzenia, każdorazowo wyłonionego w trakcie głosowania,
spośród wszystkich Członków Rady Fundatorów.

§31
Rada Fundatorów podejmuje uchwały na posiedzeniach Rady Fundatorów jednomyślnie, przy
obecności minimum 2/3 członków Rady Fundatorów.
§32
W przypadku zmniejszenia się składu Rady Fundatorów do co najmniej dwóch osób, pozostali
Fundatorzy podejmują decyzję o powołaniu Rady Fundacji, która będzie wypełniać ich
kompetencje.
W przypadku braku takiej możliwości, decyzję o powołaniu Rady Fundacji
podejmie Zarząd Fundacji. Kompetencje Rady Fundacji będą tożsame z kompetencjami Rady
Fundatorów.

Rozdział VI
Działalność Gospodarcza

§33.
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
3. Decyzje o zaprzestaniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.

§34.
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

1. PKD 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach;
2. PKD 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;
3. PKD 47.89.Z  Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na
straganach i targowiskach;
4. PKD 47.91.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej lub Internet;
5. PKD 58.1  Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność
wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
6. PKD 58.11.Z  Wydawanie książek;
7. PKD 59.1 – Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi;
8. PKD 59.2  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
9. PKD 62.01.Z  Działalność związana z oprogramowaniem.

Rozdział VII
Zmiana Statutu

§35.
1. Statut może zostać zmieniony na wniosek Zarządu Fundacji przez Radę Fundatorów.
2. Zmiany Statutu wymagają zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Rozdział VIII
Likwidacja Fundacji

§36.
1. Fundacja ulega likwidacji na skutek uchwały Rady Fundatorów.
2. W uchwale likwidującej Fundację należy wyznaczyć osobę likwidatora oraz określić
zasady
i tryb przeprowadzenia likwidacji.
3. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, w
szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu
celowi Fundacji.

