STATUT
FUNDACJI „POMOC”
(tekst jednolity na dzień 28.07.2010 r.)
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Pomoc zwana dalej Fundacją, została ustanowiona
przez:
1) Mariana Siwon
2) Waldemara Filipowsky
3) Erwina Filipczyk
4) Huberta Jaskółka
5) Henryka Żok
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej
Waldemar Myga i Igor Frąszczak Spółka Partnerska z siedzibą w Opolu dnia 18 lutego
2010 roku, Repertorium A nr 2214/2010.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach
(Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz. 203), oraz niniejszego Statutu.
3. Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazwy: „Pomoc”, wyróżniającego ją
znaku graficznego oraz odpowiednika swojej nazwy w językach obcych.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Krapkowice.
§4
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć placówki, przedstawicielstwa i oddziały terenowe w kraju i za
granicą.
4. Fundacja może przystępować do innych fundacji o tożsamych lub zbieżnych celach
statutowych.
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§6
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
§7
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę.
§8
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów
obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
Rozdział II
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§9
1.

2.

Celem Fundacji jest:
1) Wspieranie osób i instytucji w zakresie szeroko rozumianej opieki i pomocy
społecznej.
2) Wspieranie osób i instytucji w zakresie ochrony zdrowia.
3) Wspieranie, promocja i pomoc w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej z
rodzin o niskich dochodach.
4) Jej dalszy rozwój we wszystkich aspektach tych zagadnień.
Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności poprzez:
1) Popieranie i promocje dziedzin związanych z opieką i pomocą społeczną, ochroną
zdrowia oraz edukacji.
2) Wyszukiwanie osób i ich wsparcie w zakresie pomocy społecznej.
3) Wyszukiwanie osób i ich wsparcie w zakresie ochrony zdrowia.
4) Promocję młodego pokolenia, fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym
dzieciom i młodzieży z rodzin o niskich dochodach.
5) Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
6) Współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. Współpraca ta
może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego
finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z
innych źródeł.
7) Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach
statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
8) Skupianie wokół idei Fundacji twórców, przedstawicieli nauki i działaczy w kraju i za
granicą.
9) Działalność edukacyjna, wydawnicza i badawcza, w tym organizowanie spotkań,
warsztatów i konferencji.
10) Inicjowanie postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed
organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w
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charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w
obowiązujących przepisach prawa dotyczących problematyki opieki i pomocy
społecznej, ochrony zdrowia i edukacji.
§10
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
Rozdział III
ORGANY FUNDACJI
§ 11
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej również „Radą”
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej również „Zarządem”
§ 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rada jest organem stanowiącym, nadzorczym i opiniującym Fundacji.
Rada składa się z pięciu członków.
Radę tworzą Fundatorzy Fundacji.
Rada może powołać w miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję następnych
członków Rady.
Członkostwo w Radzie wygasa na skutek rezygnacji, odwołania przez Radę lub śmierci.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego oraz
Sekretarza.
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i
przewodniczy zebraniom Rady.
W obradach Rady uczestniczy Prezes Zarządu.
Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu
Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot
uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.
§ 13

1. Rada obraduje na posiedzeniach, zwoływanych nie rzadziej niż jeden raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, albo na
wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3.
Członkowie Rady powinni być powiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad
przynajmniej na 14 dni przed planowanym terminem sesji.
4. Posiedzenie Rady Fundacji jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej
połowa członków Rady.
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5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów,
z zastrzeżeniem wyjątków w Statucie przewidzianych. W razie równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego.
6. W sprawie odwołania członka Rady uchwała musi być podjęta jednomyślnie przez
pozostałych członków Rady.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
§ 14
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji.
2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji.
3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesów
oraz Sekretarza Zarządu.
4. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie zasad oraz
wysokości ich wynagrodzenia.
5. Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
6. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
7. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie
Zarządowi absolutorium.
8. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji.
9. Podejmowanie uchwał o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
10. Podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów.
§ 15
1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezes, dwóch Wiceprezesów, oraz
Sekretarz Zarządu.
3. Prezes Zarządu organizuje i kieruje pracami Zarządu.
4. Prezes Zarządu pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Biura Fundacji.
5. Skład Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz Sekretarza Zarządu powołuje Rada
Fundacji.
6. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
7. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
8. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez
Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Rady.
9. Członkostwo w Zarządzie ustaje również na skutek:
1) Złożenia pisemnej rezygnacji do Rady Fundacji.
2) Śmierci członka Zarządu.
§ 16
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
b) Realizacja celów statutowych Fundacji.
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c)
d)
e)
f)

3.
4.

6.
7.

Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz budżetu.
Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.
Zatrudnianie pracowników oraz ustalanie zasad wynagradzania wysokości ich
wynagrodzenia.
g) Składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu, o połączeniu lub likwidacji
Fundacji.
h) Uchwalanie regulaminów i innych aktów wewnętrznych, w tym regulaminu Biura
Fundacji.
Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdania z działalności
Fundacji.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zapadających zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków obecnych na
posiedzeniu Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu przynajmniej na 7
dni przed planowanym terminem.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należącą do zadań Fundacji.
§ 17

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych składać może
Prezes Zarządu lub Wiceprezesi samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych wymagany
jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
Rozdział IV
MAJĄTEK I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ FUNDACJI
§ 18
Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe w
kwocie 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych oraz nieruchomości i ruchomości nabyte
przez Fundację w trakcie jej działania.
§ 19
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Darowizn, spadków i zapisów.
2. Dotacji i subwencji osób prawnych.
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
4. Dochodów z majątku Fundacji.
5. Odsetek bankowych.
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§ 20
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów służą realizacji
wszystkich celów Fundacji określonych w § 9 tylko z poszanowaniem woli ofiarodawców,
spadkodawców lub donatorów.
§ 21
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie 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.
§ 22
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
powszechnie obowiązującymi.
§ 23
Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 6, corocznie sprawozdanie ze swej
działalności w roku ubiegłym.
Rozdział V
BIURO FUNDACJI
§ 24
1. Sprawy organizacyjne Fundacji, a w szczególności obsługę organów Fundacji prowadzić
będzie Biuro Fundacji.
2. Dyrektor Biura Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz pracą pracowników
Fundacji.
3. Dyrektor Biura Fundacji jest odpowiedzialny za realizację uchwał Zarządu i działa w
granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU
§ 25
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w formie uchwały podjętej jednomyślnie.
Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona
i określonych w akcie założycielskim
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Rozdział VII
POŁĄCZENIE FUNDACJI
§ 26
W celu efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 27
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 28
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały.
Rozdział VIII
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 29
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, albo w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 30
1. O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów.
§ 31
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest
tożsama lub zbieżna z celami Fundacji.
Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
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Podpisy Fundatorów:
1. Marian Siwon ………………………………………………………
2. Waldemar Filipowsky ……………………………………………..
3. Erwin Filipczyk ……………………………………………………
4. Hubert Jaskółka ……………………………………………………
5. Henryk Żok ………………………………………………………..
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