STATUT FUNDACJI
„POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM”
I.

Postanowienia ogólne
§1

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA ”Pomagamy Potrzebującym” zwana
w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona została w Piasecznie
w dniu 31.05.2019 roku przez Pawła Cholewę, zwanego dalej Fundatorem
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wojciecha Breksę,
repetytorium A 472/2019
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984
roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203
z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach
służących realizacji jej celów statutowych.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno, województwo mazowieckie
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów
Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może zmieniać adres i tworzyć oddziały lub inne jednostki
organizacyjne.
4. Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.
§3
1. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać
się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

II.

Cel i zasady działania Fundacji
§4

1. Celami Fundacji są:
a. pomoc osobom potrzebującym pomocy i ich rodzinom w trudnej
sytuacji życiowej, tj. ubogim, samotnym, chorym, wykluczonym
społecznie poprzez wyrównanie ich szans;
b. organizowanie i wspieranie akcji i inicjatyw kulturowych organizacji,
grup i osób podzielających ideały propagowane przez Fundacją;
c. wsparcie finansowe, organizacyjne, a także merytoryczne Instytucji
działających zgodnie z polityką Fundacji;
d. ochrona i promocja zdrowia oraz zdrowego trybu życia;
e. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
f. promocja integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społecznościami;
g. rozwój nauki, edukacji i oświaty;
h. organizowanie wyjazdów.
i. inna działalność charytatywna.
2. Fundacja może ustanawiać dyplomy, certyfikaty, odznaki, medale
honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami
osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym
się do realizacji celów Fundacji.
§5
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których
zadaniem jest prowadzenie działalności zgodnej z zasadami Fundacji;
b. wspieranie darami rzeczowymi potrzebujących – m. in. w postaci
żywności, materiałów edukacyjnych, odzieży, podstawowych
przedmiotów niezbędnych do codziennej egzystencji;
c. organizowanie różnego rodzaju szkoleń mających na celu wsparcie
społeczeństwa;
d. przyznawanie różnego rodzaju dyplomów i nagród dla osób biorących
udział w realizacji celów Fundacji oraz organizowanie i finansowanie
konferencji, szkoleń, wyjazdów (m.in. wycieczek), eventów,
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imprez kulturalnych (m.in. koncertów), sprzedaż darów otrzymanych
m.in. w drodze darowizny, sponsoringu, zakupu;
e. współpracę z Instytucjami Państwowymi, samorządami, organizacjami
pozarządowymi, korporacjami, prywatnymi firmami, innymi
fundacjami, a także osobami fizycznymi działającymi w zakresie
objętym celem Fundacji;
f. upowszechnianie w internecie, a także w środkach masowego
przekazu w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów,
artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów, a także w innej
formie wiedzy w zakresie objętymi celami Fundacji;
g. wsparcie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć
Fundacji na cele opisane w niniejszym Statucie;
h. organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób
i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami
Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie
porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje
o podobnym do Fundacji profilu działania.
Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność
innych osób prawnych, podmiotów nie posiadających osobowości
prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność jest zbieżna z celami
Fundacji.
Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami
i osobami polskimi i zagranicznymi dla osiągania wspólnych celów
statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia
organizacyjnego,
częściowego
lub
całkowitego
finansowania
przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy
z innych źródeł.
Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami
samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji.
Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez
członkostwo lub wspieranie innych fundacji polskich i zagranicznych,
organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach
zbieżnych z celem Fundacji.

§6
1. Majątek Fundacji stanowi mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację
w toku jej działania. Fundator przekazał Fundacji środki majątkowe
w
postaci
telefonu
komórkowego
UMI
ROME
X,
telefonu
stacjonarnego
SWITEL
oraz
meble
biurowe
o łącznej wartości trzy tysiące złotych.
2. Dochody Fundacji pochodzą z:
a. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
b. darowizn, dotacji, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
c. dochodów z aktywów oraz praw majątkowych Fundacji,
w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów
finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
d. dochodów z dotacji i subwencji oraz grantów, zbiórek i imprez
publicznych,
e. odsetek i depozytów z lokat w bankach i instytucjach rynku
kapitałowego w kraju i za granicą;
f. działalności
gospodarczej
prowadzonej
przez
Fundację,
w szczególności poprzez prowadzenie aukcji internetowych
oraz prowadzenia sklepów internetowych.
3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów
mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli
spadkodawców i darczyńców.
4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, uprawnionym
do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem
inwentarza jest Zarząd
6. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą
w zakresie:
a. usług
promocyjnych,
reklamowych
i
marketingowych,
dystrybucyjnych oraz jako producent;
b. handlu hurtowego i detalicznego różnymi produktami
c. wydawnictw, rejestracji dźwięku i obrazu, poligrafii;

d. usług hotelarskich i żywieniowych na potrzeby medycznych spotkań,
sympozjów i zjazdów, spotkań integracyjnych i rekreacyjnych
oraz na potrzeby szkoleń biznesowych;
7. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek
prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania
środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji.
8. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym,
zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
9. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może powodować
przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia
przejmowanego.
10.Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
11.Fundacja może inwestować zgromadzone środki finansowe w różny
sposób w celu powiększenia posiadanego kapitału.
12.Fundacja może również powoływać spółki i finansować je, by mieć udział
w zyskach, które zostaną przeznaczone na cele społeczne.
III.

Władze fundacji
§7

1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób, w tym Prezesa.
W skład Zarządu wchodzą:
Paweł Cholewa – Prezes Zarządu / Fundator
Agata Cholewa – Wiceprezes Zarządu
3. Funkcję Prezesa i Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną
kadencję.
4. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 5 lat.
5. Pierwszym Prezesem Zarządu jest Fundator.
6. Prezes Zarządu powołuje i odwołuje członków Zarządu.
7. Po upływie pierwszej kadencji Prezes Zarządu może dalej pełnić swoją
funkcję lub powołać nowego Prezesa.
8. W przypadku niezdolności Prezesa Zarządu do dalszego pełnienia swojej
funkcji, spowodowanego zdarzeniem losowym, dalsze kierowanie
Fundacją przejmuje osoba wyznaczona przez aktualnego Prezesa,

we własnoręcznie przygotowanym i podpisanym uprzednio przez niego
oświadczeniu.
9. Prezes i Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie
za pełnione przez nich funkcje. Wysokość wynagrodzenia ustala
Fundator.

§8
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów
finansowych,
b. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
c. ustalanie
wielkości
zatrudnienia
i
wysokości
środków
na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
d. podejmowanie
decyzji we wszelkich sprawach Fundacji
nie przekazanych do kompetencji innych organów,
e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych
organizacji oraz o ich tworzeniu,
g. powoływanie biur krajowych (Biuro) i zagranicznych (Misji)
oraz mianowanie ich kierowników, a także ich likwidacja,
2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu Fundacji określa Regulamin
Zarządu Fundacji ustalany przez Fundatora.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną
sferą spraw należących do zadań Fundacji.
§9
1. Prezes Zarządu kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje
ją na zewnątrz.
2. Wiceprezesi Zarządu posiadają wszystkie uprawnienia, kompetencje
i obowiązki nadane im przez Prezesa Zarządu.
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie
Prezes Zarządu.

IV.

Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację
§ 10

1.

2.
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Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym
zakresie:
a. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
b. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.19.Z);
c. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet (PKD 47.91.Z);
d. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
e. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
f. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
g. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD
82.30.Z);
h. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD
70.21.Z);
i. pozostałe
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
j. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio
przez Fundację bądź w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek,
których tryb tworzenia, likwidacji, zasady funkcjonowania oraz zakres
działalności określa Zarząd Fundacji.
W zakresie działalności gospodarczej Fundacja prowadzi gospodarkę
finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi w tym
względzie przepisami.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji jej celów statutowych.

V.

Zmiana Statutu
§ 11

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Prezes Zarządu Fundacji.
2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja
została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim oraz zakres
prowadzonej działalności gospodarczej.
VI.

Połączenie z inną fundacją
§ 12

1. Fundacja może połączyć się 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 z inną Fundacją podejmuje Prezes Zarządu.
VII. Likwidacja Fundacji
§ 13
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 powołuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały i za pisemną zgodą Fundatora.
3. Likwidację przeprowadza wyznaczony przez Zarząd Fundacji likwidator,
któremu w okresie likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu.
4. Likwidator wyznaczany jest przez Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone na rzecz innych fundacji działających w Rzeczpospolitej
Polskiej.

