
STATUT FUNDACJI
„THE HEMP CLINIC” - KLINIKA KONOPNA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja  „THE  HEMP  CLINIC”  -  KLINIKA  KONOPNA  (dalej:”Fundacja”),  działa  na
podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984
roku o fundacjach (t.j. Dz. U. Nr 46 z 1991 roku, poz. 203 ze zm.), Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie  niezbędnym dla  właściwego  realizowania  celów  może  ona  prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.

3. Fundacja może tworzyć zakłady, filie, a także przystępować do spółek i Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 6

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7

Celami Fundacji są:
1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach

życia  społecznego,  a  szczególnie  w  ochronie  praw  i  wolności  człowieka  i
obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.



2. Propagowanie  wykorzystania  nowoczesnych  technologii  w  ogólnie  pojętym
poradnictwie obywatelskim.

3. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność

naukowa,  naukowo-techniczna,  oświatowa,  kulturalna,  w  zakresie  kultury
fizycznej  i  sportu,  ochrony  środowiska,  dobroczynności,  ochrony  zdrowia  i
pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie  poradnictwa  obywatelskiego,  w  postaci  niezależnych  usług
wspierających samodzielność obywateli.

2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
4. Współpracę  z  władzami  samorządowymi,  rządowymi  i  organizacjami

pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 9

Dla  osiągnięcia  swych  celów  Fundacja  może  wspierać  działalność  innych  osób  i
instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji.

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000,- (dwóch tysięcy)
złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Na realizację celów
Fundacji Fundator przeznacza 1 000,- (tysiąc pięćset) złotych, zaś na prowadzenie
działalności  gospodarczej  przez  Fundację  Fundator  przeznacza  dodatkowo  kwotę
1 000,- (tysiąc) złotych.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. świadczeń Fundatora
2. darowizn, spadków, zapisów,
3. dotacji i subwencji oraz grantów,
4. odsetki i depozyty bankowe,
5. dochody z działalności gospodarczej,
6. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
7. dochody  z  aktywów,  nieruchomości  oraz  praw  majątkowych,  w  szczególności

papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku
kapitałowym,

8. dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
9. dochodów z majątku Fundacji,
10. inne wpływy.



§ 12

1. Majątek  Fundacji  jest  lokowany  na  rachunkach  i  lokatach  bankowych,  w
obligacjach,  akcjach  i  udziałach,  w  nieruchomościach,  w  ruchomościach
stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów środki trwałe, jak również
w gotówce w kasie Fundacji.

2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
3. Z dochodów określonych w § 10 Fundacja może tworzyć szczególne fundusze

celowe,  nazwane  imieniem  osób,  które  przekazały  Fundacji  środki  w  drodze
spadku, zapisu bądź darowizny, na których zgromadzone są środki otrzymane od
w/w osób z w/w tytułów.

4. Decyzje  w  sprawie  utworzenia  funduszy  celowych  i  szczególnych  funduszy
celowych,  określenia  wysokości  kwot  przekazywanych  na  fundusze,  a  także
określenia  sposobu  dysponowania  środkami  zgromadzonymi  na  funduszach
podejmuje Zarząd Fundacji, kierując się – odnoście funduszy opisanych w pkt 3 –
wolą spadkodawców, zapisodawców i darczyńców.

5. W  sprawach  przyjęcia  darowizn  i  dziedziczenia  oświadczenia  wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili
składania  tego  oświadczenia  jest  oczywiste,  że  stan  czynny  spadku  znacznie
przewyższa długi spadkowe

§ 13
Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV
Władze Fundacji.

§ 14

1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach
tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z z
uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rozdział V
Rada Fundacji.

§ 15

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady

na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu
Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. Fundator może w każdym czasie powołać do składu Rady inne osoby fizyczne lub
osoby prawne, zasłużone dla realizacji celów statutowych Fundacji lub ze względu
na ich wysokie kwalifikacje.

5. W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  odwołanie  członka  Rady  i  przez  to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej



jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w
ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.

6. Członkostwo  w  Radzie  Fundacji  ustaje  w  przypadku  pisemnej  rezygnacji  z
członkostwa lub śmierci  członka Rady,  a  także zaistnienia  innych okoliczności,
które uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez
Członka Rady albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka Rady.

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo
takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia
funkcji lub trwania stosunku pracy.

9. Rada  wybiera  ze  swego  grona  Przewodniczącego  Rady.  Przewodniczący  Rady
kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy
zebraniom Rady.

§ 16

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek

Zarządu lub Fundatora lub Członka Rady, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów,

w razie  równej  liczby  głosów decyduje  głos  Przewodniczącego.  Głosowanie  na
posiedzeniach Rasy jest jawne.

4. Członek  lub  członkowie  Rady  mogą  uczestniczyć  w  posiedzeniu  Rady  za
pośrednictwem telefonu służącego do przeprowadzania takich konferencji, video
lub  innego  systemu,  przy  pomocy  którego  członek  może  przemawiać  do
wszystkich  pozostałych,  słyszeć  ich  i  być  przez  nich  słyszanym,  a  taki  udział
stanowić będzie obecność na posiedzeniu Rady.

§ 17

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie  decyzji  o  zatrudnieniu  członków  Zarządu  i  ustalanie  ich

wynagrodzenia.
3. Ocena  pracy  Zarządu,  przyjmowanie  corocznych  sprawozdań  lub  bilansu  i

udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją

lub o likwidacji Fundacji.

§ 18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących

działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.



Rozdział VI
Zarząd Fundacji.

§ 19

1. Zarząd Fundacji  składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Radę
Fundacji na pięcioletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada  Fundacji  powołuje  członków  Zarządu.  Członków  pierwszego  Zarządu

powołuje Fundator.
4. Zarząd Fundacji  w całości  lub jej  poszczególni  członkowie mogą być odwołani

przez  Radę  Fundacji  przed  upływem  kadencji  w  drodze  uchwały  podjętej
jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji
b) odwołania przez Radę lub Fundatora

6. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji  mogą być zatrudnieni  na
podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i wynagradzani według zasad
ustalonych przez Radę.

§ 20

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie  wielkości  zatrudnienia  i  wysokości  środków  na  wynagrodzenia

pracowników Fundacji,
e) podejmowanie  decyzji  we  wszelkich  sprawach  nie  przekazanych  do

kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie  z  wnioskiem  i  wyrażanie  zgody  w  sprawie  zmian  statutu

Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd  podejmuje  decyzje  na  posiedzeniach  w  formie  uchwał  –  zwykłą

większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw

należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd  co  roku,  do  dnia  30  września,  zobowiązany  jest  przedkładać  Radzie

Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Rozdział VII
Sposób Reprezentacji

§ 21

1. Oświadczenia  woli  w  imieniu  Fundacji,  z  zastrzeżeniem ust.  2,  składają  dwaj
członkowie Zarządu działający łącznie.

2. W  sprawach  dotyczących  zatrudniania  pracowników  oraz  w  sprawach  nie
związanych  z  zaciąganiem zobowiązań  majątkowych  powyżej  10.000  (dziesięć
tysięcy)  złotych  –  oświadczenia  woli  w  imieniu  Fundacji  może  składać
jednoosobowo każdy członek Zarządu.



Rozdział VIII
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 22

Dla osiągnięcia  celów Fundacji,  w rozmiarach służących  realizacji  tych  celów,
Fundacja  może  prowadzić  działalność  gospodarczą,  samodzielnie  bądź  we
współdziałaniu  z  innymi  podmiotami  w  kraju  i  za  granicą,  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami.

§ 23

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: (według PKD)

PKD  01.28.Z  Uprawa  roślin  przyprawowych  i  aromatycznych  oraz  roślin
wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
PKD 13.20.D Produkcja pozostałych tkanin
PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
PKD 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
PKD 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych
zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
PKD 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych,
odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
PKD 46.18.Z Działalność  agentów  specjalizujących  się  w  sprzedaży  pozostałych
określonych towarów
PKD 46.19.Z Działalność  agentów  zajmujących  się  sprzedażą  towarów  różnego
rodzaju
PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
PKD 47.19.Z Pozostała  sprzedaż  detaliczna  prowadzona  w  niewyspecjalizowanych
sklepach
PKD 47.73.Z Sprzedaż  detaliczna  wyrobów  farmaceutycznych  prowadzona  w
wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.74.Z Sprzedaż  detaliczna  wyrobów  medycznych,  włączając  ortopedyczne,
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.78.Z Sprzedaż  detaliczna  pozostałych  nowych  wyrobów  prowadzona  w
wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i
targowiskach
PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet
PKD 47.99.Z Pozostała  sprzedaż  detaliczna  prowadzona  poza  siecią  sklepową,
straganami i targowiskami
PKD 58.11.Z Wydawanie książek
PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
PKD 58.13.Z Wydawanie gazet
PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków



PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych
PKD 63.99.Z Pozostała  działalność  usługowa  w  zakresie  informacji,  gdzie  indziej
niesklasyfikowana
PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 69.10.Z Działalność prawnicza
PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
PKD 84.23.Z Wymiar sprawiedliwości

Rozdział IX
Zmiana Statutu

§ 24

Zmian  w  statucie  Fundacji  dokonuje  Rada  Fundacji  za  zgodą  Zarządu  Fundacji.
Zmiany  statutu  w  tym  trybie  nie  mogą  powodować  ograniczenia  celów  Fundacji
określonych w akcie założycielskim.

Rozdział X
Nadzwyczajne uprawnienia fundatora

§ 25
1. Fundator może w każdym czasie:

a) powoływać i odwoływać członków Zarządu i Rady Fundacji
b) podejmować uchwały
c) może zasiadać w Zarządzie lub Radzie Fundacji

Rozdział XI
Połączenie z inną fundacją.

§ 26

2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.

3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 27

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają  w  drodze  jednomyślnej  uchwały  i  dla  swej  skuteczności  wymagają
zatwierdzenia przez Radę Fundacji.



Rozdział XII
Likwidacja Fundacji.

§ 28

1. Fundacja  ulega  likwidacji  w  razie  osiągnięcia  celów,  dla  których  została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 29

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 30

Środki  finansowe  i  majątek  pozostały  po  likwidacji  Fundacji  mogą  zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej
Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
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