Statut „Fundacji Lex Specialis”

I. Postanowienia ogólne
Art. 1
„Fundacja Lex Specialis”, zwana dalej ”Fundacją”, ustanowiona notarialnie poświadczonym
oświadczeniem woli Łukasza Lorentowicza o ustanowieniu fundacji, sporządzonym przez notariusza
Krzysztofa Zygrzaka dnia 25 lipca 2014r. repertorium A nr 905/2014 , działa na podstawie
ustawy o fundacjach (Dz.U. z 1991 nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu
Art. 2
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
Art. 3
Czas trwania fundacji jest nieograniczony.
Art. 4
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
Art. 5
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw sprawiedliwości.

II. Cele Fundacji i formy działania
Art. 6
Celem Fundacji jest :
1) pomoc osobom poszkodowanym w wypadach drogowych lub z innego typu zdarzeń, aby
samodzielnie lub w najmniej kosztowny sposób dochodzili swoich roszczeń od Towarzystw
Ubezpieczeń lub innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody;
2) bezpłatne doradztwo gospodarcze oraz bezpłatna pomoc prawna w sprawach z zakresu
szkód komunikacyjnych, rolnych, powstałych przy pracy, błędów medycznych;
3) pomoc osobom poszkodowanym we właściwym doborze pełnomocnika w sprawach
odszkodowawczych w postępowaniu likwidacyjnym oraz sądowym;
4) podejmowanie działań w kierunku ochrony interesów konsumenckich osób
poszkodowanych;
5) dążenie do ustalenia właściwej prowizji lub wynagrodzenia za świadczone usługi przez
kancelarie odszkodowawcze lub kancelarii prawne;
6) wspieranie inicjatyw społecznych inicjatyw edukacyjnych i prospołecznych w zakresie
branży odszkodowawczej oraz ubezpieczeniowej;

7) upowszechnienie wiedzy prawniczej oraz świadomości obowiązujących uregulowań
prawnych wśród społeczeństwa;
8) bezpłatne doradztwo oraz bezpłatna pomoc prawna w zakresie spraw związanych z obrotem
nieruchomościami;
9) podejmowanie działań w kierunku należytego zabezpieczenia interesów klientów kancelarii
notarialnych.
Art. 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. edukowanie osób poszkodowanych w zakresie samodzielnego dochodzenia swoich
roszczeń od Towarzystw Ubezpieczeń lub innych podmiotów zobowiązanych do
naprawienia szkody;
2. bezpłatna reprezentacja osób poszkodowanych w sprawach przed Towarzystwami
Ubezpieczeń;
3. działania informacyjne, w tym poprzez Internet, w szczególności tworzenie i prowadzenie
stron www. portali i list dyskusyjnych;
4. wydawanie broszur informacyjnych oraz sprawozdań na temat sytuacji osób
poszkodowanych w wypadkach oraz na temat działalności kancelarii notarialnych;
5. organizowanie spotkań poszkodowanych z prawnikami współpracującymi z Fundacją;
6. współpraca z kancelariami prawnymi, kancelariami notarialnymi, kancelariami
odszkodowawczymi, instytucjami ubezpieczeniowymi
oraz innymi organizacjami
prowadzącymi działalność o podobnych celach;
7. udział w konferencjach związanych z braną odszkodowawczą, ubezpieczeniową, prawną;
8. tworzenie rankingów kancelarii odszkodowawczych i kancelarii prawnych przyjaznych dla
osób poszkodowanych;
9. analizowanie i wykrywanie w umowach zawartych przez poszkodowanych w wypadkach
postanowień niezgodnych z prawem konsumenckim lub narażających ich interes
ekonomiczny oraz aktywne przeciwdziałanie takim praktykom;
10. działanie lobbystyczne w kierunku zmian legislacyjnych i organizacyjnych zmierzających do
poprawy sytuacji osób poszkodowanych w relacjach z branża ubezpieczeniową,
odszkodowawczą i prawniczą.
III. Majątek Fundacji
Art. 8
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku
działania. Na Fundusz Założycielski składa się kwota 1.000 złotych (tysiąca złotych).
Art. 9

Dochodami Fundacji są w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

darowizny Fundatora pochodzące z jego majątku osobistego,
darowizny innych osób fizycznych i prawych – krajowych i zagranicznych,
przychody z majątku ruchomego, nieruchomości oraz praw majątkowych,
odsetki bankowe od Funduszu Założycielskiego,
dotacje i subwencje od osób prawnych oraz z budżetu państwa,
dochody ze zbiórek i imprez okolicznościowych organizowanych przez Fundację lub na rzecz
Fundacji.

IV. Władze Fundacji
Art. 10
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Art. 11
Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Fundatora na
trzyletnią kadencję.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej, niż jedną kadencję.
Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu,
powołuje swoją decyzją Fundator.
Każdy z członków Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Fundatora.
Członkowie Zarządu mogą działać przez pełnomocników.
Członkostwo w Zarządzie ustaje także w następstwie rezygnacji z członkostwa w Zarządzie,
śmierci członka, jego ubezwłasnowolnienia lub pozbawienia praw publicznych.
Zarząd może spośród swoich członków wyznaczyć Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest
jednoosobowy, jedyny członek Zarządu jest Prezesem Zarządu.

Art. 12
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, z zastrzeżeniem
ograniczeń wynikających ze statutu Fundacji.
2. Zarząd jest odpowiedzialny za realizację statutowych celów Fundacji i zarządzanie jej
majątkiem.

Art. 13
1. Zarząd Fundacji zbiera się w razie potrzeby w terminach wyznaczonych przez Prezesa
Zarządu. Prezes Zarządu winien wyznaczyć również zebranie Zarządu Fundacji w ciągu 3
dni od wystąpienia z takim żądaniem przez każdego z członków Zarządu. Zebranie Zarządu
może wyznaczyć ponadto Fundator. Z zebrań Zarządu sporządza się pisemne protokoły.
2. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby
głosów decyduje głos Prezesa.

3.

Fundator może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu oraz zabierać na nich głos, jednakże
bez prawa udziału w głosowaniach.
4. Nie można łączyć funkcji Fundatora oraz członka Zarządu.
Art. 14
1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy oświadczenia w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie. Jeżeli Zarząd składa się z jednej osoby oświadczenia w imieniu
Fundacji składa Prezes Zarządu.
2. Do odbioru oświadczeń woli od osób trzecich oraz korespondencji w imieniu Fundacji
upoważniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.

Art. 15
Do zadań Fundatora należy:
1) wyznaczanie kierunków działania Fundacji;
2) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków;
3) inicjowanie i zatwierdzanie zmian statutu Fundacji.
Art. 16
1. W razie śmierci Fundatora w jego miejsce wchodzi osoba wskazana przez Fundatora w
oświadczeniu złożonym w formie aktu notarialnego. W wypadku niewyznaczenia następcy w
powyższym trybie, następca zostanie wybrany przez Zarząd.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku utraty zdolności do czynności
prawnych przez Fundatora lub rezygnacji z jego funkcji.
3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Fundatorze, należy przez to rozumieć również
jego następcę.
4. Zasady określone ust.1, 2 i 3 stosuje się również w razie śmierci następców.
V. Postanowienia końcowe
Art. 17
Zmiana statutu następuje w drodze oświadczenia Fundatora.
Art. 18
1. Do czasu powołania nowego Zarządu Fundacji na zasadach określonych w niniejszym Statucie,
dotychczasowy Zarząd wykonuje swoje obowiązki z uwzględnieniem postanowień określonych
w niniejszym Statucie.

2. Mandat członków dotychczasowego Zarządu wygasa z dniem powołania nowego Zarządu na
zasadach określonych w niniejszym statucie, najdalej jednak z upływem 3 lat od zarejestrowania
niniejszego Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Art. 19
1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia swoich celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator lub jego następca.

