Zał. do uchwały nr 37/VII/2008 Krajowej Rady
Radców Prawnych z dnia 27 września 2008r.
w sprawie powołania Fundacji „Subsidio venire”;
zmieniony:
uchwałą nr 47/VII/2009 Krajowej Rady
Radców Prawnych z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie
zmiany uchwały nr 37/VII/2008 z dnia 27 września 2008r.
w sprawie powołania Fundacji „Subsidio venire”;
uchwałą nr 71/VII/2011 Krajowej Rady
Radców Prawnych z dnia 1 października 2011r.
w sprawie zmiany Statutu Fundacji Radców
Prawnych „Subsidio venire”.
( tekst ujednolicony )
STATUT
FUNDACJI RADCÓW PRAWNYCH „SUBSIDIO VENIRE”
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Radców Prawnych „Subsidio venire” zwana dalej Fundacją, ustanowiona
przez Krajową Izbę Radców Prawnych w Warszawie na mocy uchwały Krajowej Rady Radców
Prawnych, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w
Warszawie w dniu 15 października 2008 r., repertorium A nr 10991/2008, prowadzonej przez Notariusza
Artura Roberta Rusek.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki
terenowe.
4. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.
§4
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Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§5
Nadzór nad Fundacją należy do ministra właściwego dla spraw zabezpieczenia społecznego.
Rozdział II
Przedmiot i formy działania Fundacji
§6
1. Celem Fundacji, zgodnie z jej nazwą własną „Subsidio venire” („Przyjść z pomocą”), jest:
1) wspomaganie inicjatyw zapewniających obywatelom, w szczególności najuboższym, powszechny
dostęp do pomocy prawnej i ochrony praw i wolności obywatelskich;
2) działalność w zakresie pomocy społecznej i charytatywnej w celu poprawy warunków życia
radców prawnych żyjących w niedostatku, a także ich owdowiałym małżonkom;
3) działalność w zakresie pomocy społecznej sierotom - dzieciom zmarłych radców prawnych,
szczególnie w zakresie materialnym, edukacyjnym, a także ich startu zawodowego;
4) niesienie pomocy materialnej oraz wspieranie różnorodnych form opieki społecznej dla radców
prawnych-seniorów (emerytów, rencistów nie wykonujących zawodu) znajdujących się w
niedostatku lub trudnej sytuacji życiowej.
2. Cele Fundacji, o których mowa w ust. 1, realizowane są poprzez:
1) udzielanie osobom wymienionym w § 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 wsparcia finansowego w formie m.
innymi: zapomóg bezzwrotnych i zwrotnych, dopłat do kosztów leczenia, pobytu w sanatorium lub
w domach stałej opieki
2) organizowanie i dofinansowywanie przedsięwzięć edukacyjnych dla sierot po zmarłych radcach
prawnych, wymienionych w § 6 ust.1 pkt 3
3) udzielanie wsparcia finansowego dla rozwoju społecznie akceptowanych inicjatyw samorządu
zawodowego radców prawnych w zakresie doradztwa prawnego dla osób wymienionych w § 6
ust.1 pkt 1
4) udzielanie wsparcia finansowego dla wszelkich innych inicjatyw służących rozwojowi opieki
społecznej dla radców prawnych i ich rodzin wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, w tym
dofinansowywanie kosztów materialnej egzystencji
3. Przepisy o działalności charytatywnej z zakresu pomocy społecznej zawarte w ust. 1 pkt 2 – 4 i ust.
2 stosuje się odpowiednio do aplikantów radcowskich.
Rozdział III
Majątek Fundacji
§7
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10.000,- zł przyznany w oświadczeniu woli
o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
§8
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
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1)
2)
3)
4)

darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych
dotacji lub subwencji
odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych
dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
§9

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat długoterminowych i w
papierach wartościowych.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów
statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
§ 10
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby
prawne.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 11
Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
§ 12
1. Radę Fundacji, zwaną dalej Radą, tworzą co najmniej 3 osoby (w tym Przewodniczący Rady)
powoływane i odwoływane na mocy uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych.
2. Członkostwo w Radzie ustaje także w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci
członka Rady.
§ 13
1. Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i nadzorczo-kontrolnych .
2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie Fundacji a członkami Rady:
1) nie mogą być osoby spokrewnione, spowinowacone, pozostające w podległości służbowej,
związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu Fundacji;
2) nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
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§ 14
1. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku. Posiedzenia
Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora
zgłoszony na piśmie, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.
2. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz przewodniczy
posiedzeniom Rady.
3. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, a w
przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
§ 15
Do zadań Rady należy:
1) uchwalanie zaleceń co do kierunków działalności Zarządu
2) realizacja funkcji kontrolnych w stosunku do Zarządu w tym ocena działalności merytorycznej i
finansowej Zarządu za rok poprzedni
3) ocena programu działania Zarządu na rok przyszły
4) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalaniu ich wynagrodzenia
§ 16
Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku odwołania przez Krajową Radę Radców Prawnych,
złożenia rezygnacji, nie brania udziału w posiedzeniach Rady przez więcej niż 6 miesięcy lub
wykluczenia z jej składu za zachowanie godzące w dobre imię członka Rady.
§ 17
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, powoływany i odwoływany jest na mocy uchwały Krajowej
Rady Radców Prawnych.
2. Krajowa Rada Radców Prawnych może upoważnić osobę fizyczną lub inny organ , do wykonywania
uprawnienia do powoływania i odwoływania Zarządu.
§ 18
1.
2.
3.
4.

Zarząd składa się z Prezesa i co najmniej 2 członków.
Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z funkcją członka Rady.
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub
Wiceprezes. Zarząd może upoważnić wskazanego członka Zarządu do podejmowania zobowiązań
do kwoty 5.000,- zł
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie rocznych planów finansowych i wieloletnich programów działania,
2) podejmowanie decyzji w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej,
3) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz ich tworzeniu,
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4) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
5) przygotowanie projektów, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej a także ich realizacja,
6) podejmowanie decyzji w innych sprawach nie przekazanych do kompetencji pozostałym organom
Fundacji.
4. Zarząd może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw.
5. Zarząd jest obowiązany do przedłożenia Radzie Fundacji w terminie do 31 marca każdego roku
sprawozdania z działalności Fundacji za rok miniony oraz sprawozdania dla zainteresowanych
ministerstw i urzędów.
6. Zarząd dla ułatwienia wykonywania funkcji kontrolnych przez Radę Fundacji, ma obowiązek
każdorazowego powiadamiania jej o planowanym terminie i tematyce swoich posiedzeń.
§ 20
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków,
członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Fundacji,
członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”,
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to, następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach,
3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacjioraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji,
członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 21
1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci lub odwołania. Odwołanie może nastąpić także
na skutek zrzeczenia się członkostwa bądź długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach
Zarządu.
2. Członek Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie.
§ 22
1. Zarząd kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w
szczególności:
1) uchwalenie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji
2) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
3) w przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, składanie oświadczenia 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
4) tworzenie i znoszenie Biur Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie w
tym zakresie odpowiedniej polityki kadrowej
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5) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji
§ 23
Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej
połowy członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa. Dopuszcza się głosowanie na
piśmie (obiegowo), przy czym wymagane jest oddanie głosów przez wszystkich członków Zarządu.
§ 24
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie i miejscu pocztą
elektroniczną lub listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
§ 25
1. Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji należy do dwóch
członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
2. Funkcje pracodawcy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy pełni Prezes Zarządu.
Rozdział V
Zmiana statutu i celu Fundacji
§ 26
1. Zmiana statutu i celu Fundacji dokonywana jest przez Krajową Radę Radców Prawnych po
zasięgnięciu opinii Rady.
2. W przypadku , gdyby na mocy obowiązujących przepisów Krajowa Rada Radców Prawnych
uległa likwidacji, zmiany statutu dokonać może Rada Fundacji za zgodą Zarządu.
§ 27
Zmiany Statutu mogą także dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i
określona w akcie założycielskim.
Rozdział VI
Połączenie z inną Fundacją
§ 28
1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach
określonych przez zainteresowane strony.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady, przy
czym taka uchwała Zarządu wymaga zatwierdzenia ze strony Krajowej Rady Radców Prawnych.
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Rozdział VII
Likwidacja Fundacji
§ 29
O likwidacji Fundacji decyduje Rada jednomyślną uchwałą wszystkich członków, za zgodą Zarządu.
§ 30
1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada.
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji
2) wezwanie wierzycieli w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3
m-cy od daty ogłoszenia
3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli
4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań
5) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji
6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu
wierzycieli
7) zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru
8) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego
§ 31
Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele zbieżne z
celami Fundacji.
Warszawa, dnia 1 października 2011 r.
Fundator
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