STATUT
Fundacji
Fundacja „Mam poMoc”
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Mam poMoc zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Joannę Sierocką, Roberta Sierockiego oraz Rafała Królak zwanych dalej Fundatorami, aktem
notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Iwonę Kalinowską, zastępcę
notariusza Bartosza Masternaka w Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna i
Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, ul. Rynek 7, w dniu 21.03.2016 roku za
Repertorium A numer 5907/2016 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz
niniejszego statutu.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(tekst jednolity: Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu,
zwanego dalej Statutem.

§2
1. Fundacja ma osobowość prawną i działa w ramach obowiązujących przepisów prawnych.
Używa pieczęci i odznak zgodnie z przepisami prawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§3
1. Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.

§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. W zakresie niezbędnym do właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z
instytucjami zagranicznymi.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, ośrodki, zakłady, filie, spółki kapitałowe, a także
przystępować do spółek i fundacji. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd Fundacji w
formie uchwały, która określa szczegółowe zasady ich tworzenia, strukturę organizacyjną
oraz zakres działania.
5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji

§5
Cele Fundacji
1.
Głównym celem Fundacji jest działalność ukierunkowana na potrzeby osób
niepełnosprawnych oraz szeroko pojęta integracja społeczna i zawodowa, a także pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
2.

1.

Ponadto celem fundacji jest:
1)

rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

2)

działalność charytatywna

3)

ochrona i promocja zdrowia

4)

nauka, edukacja, oświata i wychowanie

5)

promocja i organizacja wolontariatu
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie działań zmierzających do stworzenia godnych warunków życiowych w
społeczeństwie dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
2) prowadzenie działań zmierzających do stworzenia równych praw i szans życiowych w
społeczeństwie dla rodzin, opiekunów osoby niepełnosprawnej,
3) tworzenie i prowadzenie placówek pobytu dziennego, świetlic terapeutycznych, klubów,
kawiarni integracyjnej - przeznaczonych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób
niepełnosprawnych,
4) organizowanie wypoczynku wakacyjnego i zimowego (m.in. w formie kolonii i półkolonii),
czasu wolnego, imprez sportowo-rekreacyjnych,

5) organizowanie warunków do wymiany doświadczeń w zakresie rehabilitacji, leczenia oraz
terapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych, nawiązywanie współpracy między ośrodkami w
kraju i poza jego granicami,
6) pozyskiwanie darczyńców, środków rzeczowych i finansowych służących realizacji celów
Fundacji,
7) współpracę z innymi fundacjami, towarzystwami naukowymi, ośrodkami leczenia,
placówkami naukowymi, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi
8) pozyskanie i utrzymanie bazy lokalowej,
9) wspieranie procesu leczenia i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych, poprzez:
a) aktywność fizyczną,
b) niefarmakologiczne formy terapii takie jak: psychoterapia, fizjoterapia, terapia
zajęciowa, socjoterapia, choreoterapia, muzykoterapia, arteterapia, hipoterapia i
inne,
c) prowadzenie grup wsparcia, aktywizację kulturalną i społeczną oraz zapobieganie
wykluczeniu społecznemu,
d) organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej, w tym organizowanie
festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych,
e) sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych oraz innych przedmiotów,
1) promocję, wspieranie wolontariatu, w tym w środkach masowego przekazu,
2) podejmowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych
fundacji.
1.
Fundacja realizuje cele statutowe w formach wskazanych w ust. 3 poprzez działania
odpłatne i nieodpłatne pożytku publicznego. Szczegółowy zakres działalności odpłatnej i
nieodpłatnej wskaże Zarząd w dokumencie wewnętrznym fundacji, przyjętym odrębną
uchwałą.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji

§6
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.100 zł ( słownie: jeden tysiąc
sto złotych), w tym 1.000 zł na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nieruchomości.
ruchomości i inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Fundatorzy przeznaczają
łącznie 1.100 zł na fundusz założycielski.

2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji.
3. Majątek Fundacji może być w części przeznaczony do prowadzenia działalności
gospodarczej w dowolnej formie przewidzianej prawem jak również do inwestowania w
depozyty bankowe, fundusze inwestycyjne, obligacje i akcje.
4. Fundacja może nabywać i zbywać oraz obciążać nieruchomości, a także dokonywać najmu i
ponosić jego koszty.

§7
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1) Darowizn, spadków, zapisów,
2) Dotacji i subwencji oraz grantów,
3) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) Dochodów z majątku Fundacji,
5) Odsetek bankowych,
6) Dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz z działalności
gospodarczej, jeżeli będzie prowadzona przez Fundację,
7) Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych,
8) Funduszy Unii Europejskiej,
9) Dywidend i innych zysków z akcji i udziałów w spółkach,
10) Odpisów podatkowych.

§8
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

ROZDZIAŁ IV
Fundator

§9
Uprawnienia Fundatora
1. Fundator uchwala treść statutu Fundacji i jego późniejsze zmiany, w szczególności zmiany
celów fundacji.
2. Fundator wytycza główne kierunki działania Fundacji.
3. Fundator powołuje Zarząd Fundacji, może odwoływać i powoływać członków Zarządu przed
upływem kadencji, może również powołać dodatkowych członków Zarządu, oraz mianować
Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
4. Fundator może ustalić, że członkowie Zarządu w zależności od potrzeb Fundacji mogą pełnić
swoje funkcje za wynagrodzeniem i wykonywać pracę na podstawie umowy o pracę. W tym
celu wyznacza pełnomocnika do podpisywania z nimi takich umów.
5. W przypadku niemożności wykonywania przez Fundatora jego kompetencji, wszystkie jego
uprawnienia wykonywać będzie Zarząd Fundacji.

Rozdział V
Organy Fundacji

§ 10
Zarząd Fundacji
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. W skład Zarządu Fundacji może wejść Fundator. Fundator może również pełnić funkcję
Prezesa Zarządu.
3. W skład Zarządu wchodzi od jednego do sześciu członków powoływanych na czteroletnią
kadencję. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Fundator może spośród członków Zarządu mianować Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał
wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Prezesa. Każdy
członek Zarządu ma jeden głos. W razie niemożności podjęcia uchwały, z powodu braku
większości, głos Prezesa Fundacji jest decydujący.

§ 11
Zadania Zarządu i jego członków

1. Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie, we wszystkich sprawach dotyczących
funkcjonowania Fundacji, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach może składać samodzielnie
Prezes Zarządu lub dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie.
3. Do zadań Zarządu i jego członków należy w szczególności:
1) realizowanie celów statutowych Fundacji,
2) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
3) sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji oraz uchwalanie regulaminów,
4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
5) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
6) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów oraz Fundatora,
7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
8) sporządzanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań i bilansów z działalności,
9) zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,
10) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, oraz
likwidacji Fundacji.
1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
2. Strukturę, tryb i formy działania zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu Fundacji.
§ 12
Rada Fundacji
1. Fundator może powołać Radę Fundacji (dalej zwana Radą).
2. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i członka Zarządu Fundacji.
3. Rada jest organem kontrolnym i opiniodawczym, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym
mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

§ 13
1. Rada składa się z 1 – 3 członków, powołanych przez Fundatora na czas nieoznaczony.
2. Członków Rady odwołuje Fundator.
3. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Rady.
4. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Rady, pozostali członkowie Rady za
zgodą Fundatora mogą dokonać uzupełnienia składu Rady.
5. Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.

§ 14
Zadania Rady Fundacji
Do kompetencji Rady należy:
1. nadzór i kontrola nad bieżącą działalnością Fundacji,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami, dotyczącymi działalności Fundacji,
3. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
5. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium.

§ 15
1. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby przez Przewodniczącego
Rady z jego inicjatywy lub na wniosek Zarządu, nie rzadziej jednak, niż raz w roku. W posiedzeniach tych może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.
3. Posiedzenia Rady zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub listem poleconym.
4. O posiedzeniu Rady muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady.
5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego
lub Wiceprzewodniczącego, chyba że Statut stanowi inaczej.
6. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

7. Każdy członek Rady ma jeden głos.
8. Rada może uchwalić regulamin określający zasady swojej działalności.

ROZDZIAŁ VI
Działalność finansowa i gospodarcza Fundacji
§ 16
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
§ 17
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych, bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
3. Cały dochód uzyskany z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na działalność
statutową.
4. Decyzję w sprawie podjęcia oraz zakresu działalności gospodarczej podejmuje Fundator, a
po zarejestrowaniu Fundacji Zarząd.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana Statutu
§ 18
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator na wniosek Zarządu. Zmiany statutu mogą
dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie
założycielskim.

ROZDZIAŁ VIII
Połączenie z inną fundacją

§ 19
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Fundator z zachowaniem formy
pisemnej.

ROZDZIAŁ IX
Likwidacja Fundacji

§ 20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu Fundacji.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
organizacji, której cele są zbliżone do celów statutowych Fundacji.

