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STATUT FUNDACJI NA RZECZ SENIORÓW „ BONUM VITAE” 
 
 

 
 
Fundacja Na Rzecz Seniorów ,,BONUM VITAE”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona 
przez Piotra Nakoniecznego, jako apolityczna organizacja charytatywna działającą na rzecz 
emerytów, rencistów, osób starszych i potrzebujących wsparcia, powstała dla niesienia 
szeroko pojętej pomocy i działania na rzecz poprawy ich sytuacji życiowej. 
 
 

Rozdział l 

Postanowienia ogólne 

§1 

Fundacja Na Rzecz Seniorów ,,BONUM VITAE", zwana dalej ,,Fundacją", ustanowiona 
aktem notarialnym z dnia 22. października 2012 r, Repertorium A nr 3378 / 2012, 
sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Lublinie, działa na podstawie ustawy z dnia 6 
kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. nr 146/91, poz. 203), ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873) 
oraz postanowieniami niniejszego Statutu. 

§2 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin. 
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§3 

Terenem działalności Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica                
w zakresie określonym obowiązującym prawem. 

 
§4 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§5 

Fundacja może ustanawiać medale honorowe i odznaki oraz przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami lub wyróżnieniami osobom fizycznym i osobom prawnym zasłużonym dla 
Fundacji i realizacji jej celów statutowych. 
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Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

§6 

Podstawowe cele Fundacji: 

1. organizacja i niesienie pomocy osobom starszym oraz realizacja innych celów 
społecznych, w tym integrowanie środowisk seniorów oraz budowanie i umacnianie 
więzi międzypokoleniowej; 

2. udzielanie szeroko rozumianej pomocy osobom potrzebującym, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  oraz wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób;              

3. działalność na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; 

4. występowanie do władz i organizacji w obronie interesów osób starszych                     
i potrzebujących pomocy;  

5. edukacja, oświata i promocja zdrowia; 
6. działalność na rzecz osób  niepełnosprawnych; 
7. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
9. upowszechnianie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich oraz działań 

wspomagających rozwój demokracji; 
10. promocja i organizacja wolontariatu. 

 

§7 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

§8 

Fundacja realizuje swoje cele głownie poprzez: 

1. udzielanie i organizowanie pomocy opiekuńczej, finansowej, rzeczowej oraz innej 
szczególnie osobom starszym; 

2. prowadzenie usług poradnictwa, wspierających samodzielność obywateli, ich 
bezpieczeństwo oraz  rozwój ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych; 

3. działania w obronie interesów grup marginalizowanych społecznie i zagrożonych; 
4. współpracę i wymianę doświadczeń z organizacjami pozarządowymi,  instytucjami 

państwowymi, organami samorządu terytorialnego, innymi osobami prawnymi oraz 
osobami fizycznymi  prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji w kraju      
i poza jego granicami; 

5. inspirowanie różnych form ofiarności społecznej na rzecz środowiska emerytów          
i rencistów; 

6. wolontariat na rzecz osób w podeszłym wieku i wymagających pomocy i opieki;  
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7. organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i oświatowym, służących 
aktywizacji ludzi starszych oraz integracji międzypokoleniowej;  

8. propagowanie, tworzenie i modyfikację infrastruktury, uczynienie jej przyjaznej 
osobom w podeszłym wieku, propagowanie nowoczesnych metod komunikacji 
(internet, poczta elektroniczna). 

9. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
10. organizację, rozwój oraz promocję turystyki, rekreacji i krajoznawstwa; 
11. prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
12. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy oraz 

zagrożonych utratą pracy; 
13. inicjowanie i organizację działań w zakresie rozwoju i promocji kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego; 
14. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 

3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie; 

15. działalność na rzecz ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom                         
i patologiom społecznym;  

16. prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej; 
17. organizację pomocy i wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie. 

 

 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

§9 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 3 000,00 zł  ( trzy 
tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację   
w czasie jej działania. 

 

§10 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§11 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

1. darowizn, spadków i zapisów, 
2. subwencji i dotacji, 
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
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4. zapisów testamentowych, 
5. odsetek od lokat kapitałowych i pożyczek, 
6. odpłatnej działalności statutowej; 
7. innych wpływów. 

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

§12 

Organami Fundacji są: 

1. Zarząd Fundacji. 

§13 

1. Zarząd Fundacji jest organem Fundacji określającym jej ogólne kierunki działania 
oraz kierującym bieżącą działalnością Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków Zarządu, w tym Prezesa, 
powoływanych i odwoływanych przez Fundatora. 

3. Członkiem Zarządu Fundacji nie może zostać osoba skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo umyślnie popełnione. 

4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji                
z członkostwa lub śmierci członka Zarządu. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu i przez to 
pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 
przez Prezesa Zarządu. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa 
w Zarządzie Fundacji. 

§14 

I.    Do Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,  
a w szczególności: 

1. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 
2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
3. udzielanie pomocy zgodnie z celami Fundacji, 
4. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
5. prowadzenie zbiórek i imprez publicznych oraz pozostałych form działania 

zwiększających majątek Fundacji, 
6. przygotowanie projektów do  realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o ustalanie 

regulaminu Biura Fundacji, 
7. powoływanie kierownika Biura Fundacji, 
8. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Fundacji, 
9. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji. 

II.    Stosunek pracy z osobami zatrudnionymi w Fundacji, w tym z członkami Zarządu, 
nawiązuje i rozwiązuje Prezes Zarządu lub powołany pełnomocnik. 
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§15 

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy jego członków, w tym Prezesa. 

2. O posiedzeniach muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw  

należących do zadań Fundacji. 

§16 
 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych jak             
i niemajątkowych składa Prezes Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego 
Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo.  

§17 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć 
celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie 
założycielskim. 

 
Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§18 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

§19 

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze 
jednomyślnej uchwały przy obecności wszystkich członków Zarządu. 

§20 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami  Fundacji. 
Szczegółową uchwałę w tym zakresie podejmie Zarząd Fundacji. 

§21 

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu. 

 

Tekst jednolity statutu Fundacji Na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” uwzględniający 
zmiany przyjęte uchwałą Zarządu w dniu 29. czerwca 2020 roku.  


