Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Aviva Sp. z o.o. z dnia 11 października 2013 roku

STATUT
FUNDACJI AVIVA
ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§. 1
Fundacja Aviva zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Commercial Union
Polska Sp. z o.o. w Warszawie, zwaną dalej Fundatorem, reprezentowaną przez
Dominikę Kraśko-Białek – Wiceprezesa Zarządu Spółki Commercial Union Polska Sp. z o.o.
oraz
Macieja Jankowskiego - Wiceprezesa Zarządu Spółki Commercial Union Polska Sp. z o.o.
aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Renatą Choromańską w dniu 24 listopada 2008
roku, repertorium nr A 25467/2008, zmienionym aktem notarialnym sporządzonym przed
notariuszem Waldemarem Gładkowskim w dniu 19 grudnia 2008 roku, repertorium nr A
27853/2008.
Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o Fundacjach oraz postanowień niniejszego
Statutu.
§. 2
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§. 3
Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów
społecznych i gospodarczych może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
§. 4
Fundacja posiada osobowość prawną.
§. 5
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celami Fundacji są:
1) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
2) niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym;
3) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i
życiowej;
4) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia;
5) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn;
6) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7) prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
8) kształtowanie postaw tolerancji, odpowiedzialności, poszanowania praw człowieka i demokracji;
9) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami i społecznościami;
10) działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, w zakresie w jakim wspiera on cele
statutowe Fundacji;
11) prowadzenie działalności na rzecz wsparcia rodziców w wychowaniu małych dzieci;
12) niesienie pomocy przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych;
13) profilaktyka zdrowotna;
14) szerzenie wiedzy medycznej;
15) finansowanie prac badawczo-rozwojowych w medycynie;
16) wspieranie placówek ochrony zdrowia;
17) zwiększanie bezpieczeństwa na drogach;
18) finansowanie działań związanych z ochroną środowiska;
19) niesienie pomocy dla ludności rejonów zagrożenia ekologicznego;
20) działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy;
21) działania na rzecz wyrównywania szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej;
22) działania charytatywne;
23) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
24) działania na rzecz ochrony mniejszości narodowych;

25) działania na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a także kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji; w tym wspieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw w zakresie
podejmowanych działań, nakierowanych na rozwój sportu, kultury, sztuki i nauki;
26) działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
27) działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
28) działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
29) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom
społecznym;
30) działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
31) niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i
za granicą;
32) działania na rzecz zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji, nierównego traktowania,
uprzedzeń i segregacji społeczeństwa;
33) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju placówek oświatowych oraz placówek
psychologiczno-oświatowych;
34) niesienie pomocy rodzicom samotnie wychowującym dzieci;
35) niesienie pomocy rodzinom wielodzietnym.
§. 7
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych
otrzymywanych przez Fundację;
2) organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych jak i
niematerialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji;
3) udzielanie wsparcia i pomocy osobom czasowo lub trwale znajdującym się w trudnej sytuacji
socjalnej;
4) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz badań w zakresie objętym celami
Fundacji;
5) popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu;
6) skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających i działających na polu
samoorganizacji i pomocy wzajemnej;
7) świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom
podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji;
8) promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji;

9) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej,
rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których
działalność wiąże się z celami Fundacji.
§. 8
1. Dla osiągania swoich celów Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i
osobami, których cele statutowe są zbieżne lub tożsame z celami Fundacji. Współdziałanie to może
mieć

charakter

wsparcia

organizacyjnego,

częściowego

lub

całkowitego

finansowania

przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających
fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji
§. 9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w kwocie
100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Majątek fundacji stanowią ponadto środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundację w toku jej działania.
§. 10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§. 11
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z :
1) świadczeń Fundatora,
2) darowizn, spadków i zapisów,
3) subwencji osób prawnych,
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
6) odsetek bankowych.
§.12
Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w stosunku do członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich;

2) wykorzystywać lub przekazywać majątek organizacji na rzecz 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 preferowanych warunkach;
3) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie;

§. 13
W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

ROZDZIAŁ IV
Organy i organizacja Fundacji
§. 14
1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji
2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu

Rada Fundacji
§. 15
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, składa się z 2 osób, w tym Przewodniczącego.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator
3. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Członka Rady wynosi 3
lata obrotowe.
4. Wygaśnięcie mandatu członka Rady w trakcie trwania kadencji następuje na skutek śmierci,
złożenia rezygnacji albo odwołania ze stanowiska.
5. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniach. W uzasadnionych
przypadkach mogą otrzymać zwrot wydatków poniesionych w związku z tym udziałem.
§. 16
Do Rady należy:
1) ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji,
2) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów opracowanych przez Zarząd Fundacji,

3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
4) uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
5) zatwierdzanie ustanowionej przez Zarząd organizacji wewnętrznej Fundacji,
6) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i przedstawianie swojej oceny Fundatorowi.

§. 17
1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, nie rzadziej niż dwa
razy w roku.
2. Posiedzenie Rady jest ważne jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu,
terminie oraz porządku obrad.
3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji lub inni zaproszeni
goście bez prawa głosu.
§. 18
1. Każdy członek Rady ma jeden głos.
2. Uchwały, zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie - decyduje głos
Przewodniczącego.
3. Dla prawomocności uchwał wymagana jest obecność co najmniej jednego członka Rady.
4. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.
5. Uchwały mogą być podjęte przez Radę w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie
Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
Zarząd Fundacji
§. 19
1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację.
2. Zarząd jest wyłącznie właściwy we wszelkich sprawach, nieprzekazanych postanowieniami
Statutu lub przepisami prawa do kompetencji innych organów Fundacji.
3. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę.
§. 20
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z co najmniej 3 osób, w tym Prezesa Zarządu,
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.

3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja członka Zarządu
wynosi 3 lata obrotowe.
4. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje na skutek śmierci, złożenia rezygnacji albo
odwołania ze stanowiska.
§. 21
Zarząd Fundacji:
1) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania oraz preliminarz jej wydatków,
2) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
3) sprawuje zarząd jej majątkiem,
4) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
5) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji,
6) kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
7) występuje do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji
Fundacji.
§. 22
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu łącznie.
§. 23
1. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw
Fundacji.
2. Zarząd obraduje na posiedzeniach.
3. Posiedzenia Zarządu powinny być zwoływane w miarę potrzeb. Każdy członek Zarządu może
zwołać posiedzenie Zarządu, zawiadamiając pozostałych członków o dacie, miejscu i
proponowanym porządku obrad.
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo
zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków
Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, imiona i
nazwiska obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz
zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

7. Uchwały mogą być podjęte przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie
Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
§. 24
1. Zarząd w terminie ustalonym przez Fundatora składa Fundatorowi pisemne sprawozdanie z
działalności i bilans za rok ubiegły,
2. Zarząd składa corocznie sprawozdanie z działalności Ministrowi Finansów.
ROZDZIAŁ V
Zmiana statutu
§. 25
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§. 26
Połączenie z inną Fundacją następuje z zastosowaniem przepisów o utworzeniu i likwidacji
Fundacji.
§. 27
1. Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. Decyzja powinna zawierać
określenie przeznaczenia na cele non profit majątku Fundacji po jej likwidacji.
2. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.
§. 28
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy.

