
Rozdzial I
Postanowienia ogtSlne
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1, Fundacja pod nazw4 ,,Fundacja Pomocy Poszkodowanym przez Koncern Volkswagen

AG", zwana w dalszej czgSci statutu ,,Fundacj4" , zostila utworzona ptzez Jaroslawa

Wieliriskiego aktem notarialnym sporz4dzonym w dniu 05.09.2016 przez notariusza

Katarzyng Hariskq zKancelarii Notarialnej w Zielonej G6rze przy ulicy JednoSci 11 z

numerem 1081312016

2.Fundacja dziala w oparciu o przepisy polskiego prawa oraz postanowienia niniejszego

Statutu.

$2
Fundacj a posiada osobowoSi prawn?,

$3
Siedzib4 Fundacji jest miasto Zielona G6ra.

$4
Fundacj a zo stala ustanowion a na czas nieokre Sl o ny.

ss

1. Fundacja dzialana terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza nim, zzachowaniem

obowi4zuj 4cych przepis6w prawa.

2. Fundacja dla cel6w wsp6lpracy z zagranic1, rnoze otwierad biura informacyjne poza

granicami kraju.
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Dla efektywnego rcalizowania ce16w Fundacja moze wsp6lpracowad i wsp6ldzialac z innymi

organrzacjarni o zbteLnych celach w kraju i za granic4.
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1. Fundacja u|ywapieczgci z napisem wskazuj4cym jej nazwg, siedzibg i adres.

2. Fundacja mohe r6wnie2 postrugiwad sig swoim logo.
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Fundacja moae ustanawiai odznaki, medale honorowe rprzyznawac jev'naz z innymi

nagrodami i wyr6znieniami osobomftzycznym i prawnymzaslulonym dla fundacji.

Rozdzial II

Cele i zasady dzialania fundacji
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Celem fundacii iest:

1. Wsparcie os6b poszkodowanych przez Koncern Volkswagen AG.

2. Udzielanie informacji i pomocy prawnej w dochodzenrutoszczef finansowych od

Koncernu Volkswagen AG.

3. Pomoc osobom poszkodowanym ptzez Koncern Volkswagen AG w postgpowaniach

toczqcych sig przed organami Scigania i wymiarami sprawiedliwoSci.

4. Dzialaniainformacyjne i odszkodowawcze zwrqzane znadu?yciami w sferze ochrony

Srodowiska.

5 . D zialama informacyj ne i odszkodowawcze zwiqzane z w adami konstrukcyj nymi
pojazd6w, maj4cych wplyw na bezpieczeristwo, zdrowie r Zycie ludzi i zwrctz4t.

6. DziaNania na rzeczpowigkszenia SwiadomoSci w zakresie odpowiedzialnoSci prawnej

producent6w poj azd6w mechanicznych.

7. DziaNaniazwiEkszajqce SwiadomoSi na temat odszkodowat'r komunikacyjnych,
8. Niesienie pomocy osobom poszkodowanym,
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Wspieranie dzialalno6ci edukacyjnej, sluz4eej do rcahzacji cel6w Fundacji.

2. Inicjowanie, projektowanie i prowadzenie dzialafizwtqzanychz wyjaSnieniem sprawy

dotyczqcej poszkodowanych przez Koncern Volkswagen AG.
3. Inicjowanie dziataninformacyjnych i odszkodowawczychzwtqzanychznadu?yciamr

w sferze ochrony Srodowiska,

4, Inicjowanie dzialaninformacyjnych i odszkodowawczych zwrqzanychz wadami
konstrukcyjnymi pojazd6w, maj4cych wplyw na bezpieczefstwo, zdrowie r Zycie

ludzi i zwierz4t.

5, Produkcjg spot6w informacyjnych'zwiqzanyeh ztematykqdzialalno5ci Fundacji.



6. Prowadzenie poradnictwa prawnego w zakresie cel6w Fundacji,
7. Prowadzenie dzialalnoSci edukacyjnej, wydawnrczej r publicystycznej w obszarach

zgodnych z celamr Fundacji
8. Uczestnictwo w krajowych i migdzynarodowych zrzeszeniach organizacji

pozaruqdowych.

9 . Wsp6lpracg ze stowar zy szeniamr i innymi or ganizacj ami, kraj owy mi i zagrantcznymi
o takich samych lub podobnych celach statutowych.

10. Utworzenie centrum informacji dla poszkodowanych.
1 1. Inicjowanie, organizowanie i prowadzeme dzialannarzeczpowszechnej edukacji

bezpieczeristwa.

12. DzialalnoSi edukacyJnE, w tym narzecz wzmocnienia poszanowania zasad
be'zpieczehstwa w ruchu dro gowym.

13. Prewencja i ochronaludzi oraz Srodowiska przed zanieczyszczenramr, ograniczenie
emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

14.Przyczynienie sig do ochrony prawaka;zdej osoby, do Lyciaw Srodowisku
odpowiednim dla jej zdrowia.

15. Podejmowanie dzialanw sprawach dotyczqcych ochrony Srodowiska,

Rozdzial III

Maj4tek i dochody fundacji
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Maj4tek fundacji stanowi Fundusz Zalo?ycielski w kwocie pienigZnej 1000 zi.
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Dochody Fundacji pochodzii mogEZ:

1. Darowizn, spadk6w, zapis6w,

2. Dotacjr, subwencji, grant6w .

3. Dochod6w ze zbiorck i imprez publicznych.

4. Narvi4zek s4dowych.

5, Dochod6w z operacji kapitalowych.

6. Odsetek, lokat i depozyt6r,v bankowych.

$13

Przychody z darcwizn, spadk6w i zapis6w oraz subwencji i dotacji mog4 byc uZyte na

reahzaclE wszystkich cel6u'Fundacji, iezeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
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W przypadku powolania Fundacji do dziedziczeniaZaru4d sklada oSwiadczenie o

przyj gciu spadku z dobr o dziej stwem inwentarza.

Rozdzial IV

Organy Fundacji

sls

Organami Fundacji s4:

1. Zarzad Fundacii.
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1. Zarz4d Fundacji powolywany jest przez Fundatora.

2. Zarz4d Fundacji kieruje jej dziatalnoici4 oraz reprezentuje Fundacjg na

zewnEIrz.

3. Zaru1dpodejmuje wszelkie uchwaly i decyzje w granicach swoich kompetencji

i zgodnie z obowr4zuj4cym stanem prawnym.

4. Zaruqd jest organem wlaSciwym do rczstrzygania i prowadzenia wszystkich

spraw Fundacji.

5, Zarz4d jednoosobowy podejmuje decyzje.

6. Zarz4d dwuosobowy podejmuje uchwalg jednogtoSnie.

7. Zarz4d skladaj4cy sig z 3-5 os6b podejmuje uchwaLgbezwzglgdn4 wigkszodci4

glos6w.

8, Zarzqd sklada sig z 1-5 czlonk6w.

9. O potrzebie zmiany skladu Zarzqdu decyduje Fundator.

10. Czlonl<aZarzqdumoAe odwolai Fundator w sytuacji, gdy:

1, zptzyczyn zdrowotnych utracil moZliwoSd wykonywania swoich

zadan, co stwierdza odpowiednie orzeczenie lekarskie,

2. popelnil przestgpstwo, co jest niesporne, a akt oskarZenia zostal

wniesiony do s4du.



3. wyrzEdzil Fundacji znaeznq szkodE maj4tkow4 ze swojej winy, co uznil.

lub stwierdza orzeczenie s4du.

4. nie wykonuje zleconych muzadanznale|fi4 staranno5ci4.

1 1. W wypadku Smierci lub utraty zdolnoSci do czynnoSci prawnychprzez

Fundatora, jego kompetencje w zakresie powolywantaZarzqdu i zmian jego skladu

przejmuje wcze6niej przez Fundatora wskazany pisemnym oSwiadczeniem woli

nastgpca.

12. OSwiadczenie woli Fundatora powinno by6 wykonane w caloSci pismem

wlasnorecznvm,
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1, Na czele Zarzqdu stoi Prezes, kt6ry kieruje jego dzialalnoSci4,

2. PosiedzeniaZaru1du zwoluje Prezes, aw raziejego nieobecnoSci jego

zastEpca.

3. W posiedzeniach Zarzqdu mog4 brac udzial z glosern doradczym zaptoszone

osoby.

4 . Posiedzeni a Zarz4du s4 protokolowane, a protok6l podpisuj 4 prezes bqd2 jego

zastEpca oraz protokolant.

5. Tryb pracy Zarzqdurpodzial czynnoSci pomiEdzy jego czlonk6w okredla

regulamin uchwalony przez Zaruqd.
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1. O6wiadczenia woli w imieniu Fundacji sklada Prezes Zarzqduprzy Zarz4dzie

jedno i dwuosobowym. Gdy liczba czlonk6w Zaru4du jest r6wna lub wigksz4 od

trzech, do skladania oSwiadczeri woli w imieniu Fundacji wymagane jest

w sp6ldziaLanie dwo ch czlonk6w Zarz4dt.

2. CzynnoSci prawnych wobec Czlonk6w ZaruEduw imieniu Fundacji dokonuje olaz

zawrera z nimi umowy Fundator lub pelnomocnik przez Fundatora do tego celu

ustanowiony.

3. CzynnoSci prawnych maj4cych na celu nawi4zywanie, zmiang i rozwi4zywanie

stosunk6w pracy z Fundacj4 dokonuje osoba upowaZnionaprzez Zaruqd Fundacji.
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Do obowi4zkow Zaru4du Fundacji w szczeg6lnoSci naleZy:

1. zaruqdzame maj4tkiem Fundacji;

2. planowanie i wykonywame zadanwynikaj4cych z cel6w Fundacji;

3. podejmowanie dzialan zmierzajqcych do zwigkszania maj4tku Fundacji;

4. propagowanie w prasie, radiu i telewizji oraz wydawnictwach cel6w i zasad

dzialalnoSci Fundacji orazwskazywanie moZliwoSci korzystania z pomocy Fundacji;

5. przyjmowanie spadk6w, zapis6w i darowizn;

6. planowanie wykorzystywania Srodk6w, finansowych i innych zasob6w

maj4tkowych Fundacji;

7. opracowanie sprawozdania z dziaNalnoSci Fundacji i przygotowanie

sprawozdania finansow ego za rok ubiegly;

8. tworzenie oddziaLSw, przedstawicielstw i innych plac6wek;

9. opracowanie legulamin6w i instrukcji dotycz4cych dziatralnoSci Fundacji;

10, ustalenie zasad wynagrodzeniazapracA czlonk6w Zarzqdu i pracownik6w

Fundacji;

1 1. skladanie odpowiedniej wladzy paristwowej lokalnej sprawozdari z dzialalnoici

Fundacji i jej Zarz4du oraz z wykorzystywania Srodk6w finansowych i innych

zasob6w Fundacii.

Rozdzial V

Likrvidacja fundacji
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1. W przypadku uznania ptzez ZarzEd konieczno5ci likwidacji Fundacji

podejmuje on stosown4 uchwalg w porozumieniu z fundatorem.

2. Uchwala dotycz4caiikwidacji Fundacji zapadaza zgodqZarzqdt.

3. Zarzqd Fundacji przedzakonczeniem likwidacji wskazuje podmiot narzeaz

kt6re go nast4pi pr zekazame mieni a likwidowanej Fundacj i,
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P(OZDZTAI- VI - POSTANOWIENIA KONCOWE
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1. Statut wchodzi w |ycie z dniem uzyskania przez Fundacjg osobowoSci

prawnej.

2. Zmrana Statusu nastgpuje w drodze uchwaly Zaruqdtpodjgtej wigkszoSci4

glos6w,

3. W przypadku gdy T,arzqd sklada sig z jednej lub dw6ch os6b zmiana Statutu

nastgpuj e na podstawie o Swiadczenia Fundatora.
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