
Statut Fundacji pod nazwą 

POMÓŻ INNYM  

Rozdział I. Postanowienia ogólne   

§ 1 

Fundacja pod nazwą POMÓŻ INNYM  zwana w dalszej treści Statutu Fundacją, działa na 

podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i 

ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu. 

§ 2 

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

§ 3 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

§ 4 

1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa. 

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 5 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, a także uczestniczyć w spółkach i innych 

organizacjach.  

2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą o charakterze działalności pożytku 

publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego, Dz.U. z 2003 r. 

Nr 96 poz. 873). 

3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a 

w szczególności osób, o których mowa w par. 9 Statutu Fundacji, znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej; działalność ta jest wyłączną 

statutową działalnością Fundacji. 

4. W wypadku,  gdy Fundacja zostanie uznana za organizację pożytku publicznego w trybie 

określonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego działalność statutowa 

Fundacji będzie mogła być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność 
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odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te 

formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie 

przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących 

rachunkowości. 

5. Fundacja  nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na 

realizację celów statutowych. 

§ 6 

1. Fundacja posługuje się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. 

2. Nazwa Fundacji brzmi POMÓŻ INNYM . Fundacja może używać wyróżniającego ją 

znaku graficznego. 

§ 7 

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych 

przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

§ 8 

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw  oświaty. 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

§ 9 

Celami Fundacji są: 

1. Pomoc  dzieciom, uczniom o specjalnych potrzebach  edukacyjnych i innym osobom 

niepełnosprawnym lub chorym w zakresie ich kształcenia i dokształcania, rozwoju 

fizycznego , kulturalnego i społecznego. 

2. Pomoc rodzinom dzieci, uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i innych osób 

niepełnosprawnych lub chorych w zakresie umożliwiającym im opiekę nad tymi osobami.  

3. Propagowanie i kształcenie  postaw tolerancji, społecznej akceptacji i wspierania  wobec 

dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych  i osób niepełnosprawnych lub 

chorych. 

4. Wspieranie i promocja różnych form kształcenia i wychowania dzieci i uczniów  oraz 

osób dorosłych  niepełnosprawnych lub chorych. 

5. Pomoc potrzebującym w przystosowaniu do życia społecznego.  

6. Promocja i organizacja wolontariatu.  
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§ 10 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez różnorodne działania podejmowane na rzecz osób, 

placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w par. 9 niniejszego Statutu, a w szczególności 

poprzez: 

1. Finansowe i organizacyjne wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i 

opiekuńczej, w tym placówek oświatowych i szkolno-wychowawczych, oraz placówek 

pomocy społecznej, sportu, rekreacji i kultury w realizacji zadań związanych z 

zagrożeniem wykluczenia społecznego uczniów i dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych i ich rodzin; 

2. Finansowe i organizacyjne wspieranie działalności na rzecz podniesienia efektywności 

kształcenia przez całe życie osób niepełnosprawnych lub chorych; 

3. Finansowe i organizacyjne wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, 

rekreacji i kultury dla osób niepełnosprawnych lub chorych lub zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

4. Integrowanie i wspieranie stanowisk stowarzyszeń, fundacji i placówek oświatowych, 

pomocy społecznej, sportu, rekreacji oraz kultury działających na rzecz dzieci i młodzieży 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 

niedostosowaniem społecznym oraz otoczenia tych osób – rodziców, opiekunów, szkół, 

placówek oświatowych, pomocy społecznej i zdrowia mających na celu stworzenie 

zintegrowanego systemu pomocy dzieciom, młodzieży i osobom starszym zagrożonym 

wykluczeniem społecznym wynikającym z niepełnosprawności lub innych specjalnych 

potrzeb w formie działalności informacyjnej,  publicystycznej i szkoleniowej   ( kursy , 

szkolenia , konferencje, konkursy, akcje informacyjne, zbiórki itp.)  

5. Integrowanie działań z zakresu oświaty, pomocy społecznej i zdrowia, kultury fizycznej i 

sportu oraz kultury zapewniającej efektywny system wsparcia dzieci i młodzieży o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodzin oraz osób niepełnosprawnych lub 

chorych  na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, zapewnienia należnych praw osób  

niepełnosprawnych lub  chorych i ich rodzin, przeciwdziałaniu wykluczeniu 

informatycznemu oraz zapewnienia należnej informacji publicznej przez działalność 

informacyjną, publicystyczna i szkoleniową ( kursy , szkolenia , konferencje, konkursy, 

akcje informacyjne itp.): 
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6. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami publicznymi i niepublicznymi 

działającymi na rzecz oświaty, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i 

sportu oraz kultury w zakresie objętym celami fundacji; 

7. Fundowanie stypendiów, zapomóg i innych form wsparcia ekonomicznego  dla dzieci, 

młodzieży  o specjalnych potrzebach edukacyjnych i osób niepełnosprawnych lub 

chorych, a także dla ich otoczenia rodziców, nauczycieli i opiekunów); 

8. Doradztwo oraz pomoc organizacyjna i finansowa dla placówek oświatowych i szkolno-

wychowawczych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu oraz 

kultury działających na rzecz dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym ; 

9. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych, 

pomocy społecznej, zdrowia, kultury fizycznej, sportu oraz kultury instytucji 

współdziałających, działających na rzecz tych placówek  

10. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych oraz 

samorządowych; 

11. Organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży, osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

§ 11 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i 

fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 12 

1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorów w kwocie 6000 zł (słownie: sześć 

tysięcy) złotych tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, 

nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych 

przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie. 

3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z : 

a. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, 

b. dotacji, datków i subwencji, 
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c. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, 

prowadzonych przez Fundację, w tym przy udziale innych osób, 

d. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, 

e. operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi. 

§ 13  

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

1.  udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do  

fundatorów, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi  członkowie 

organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym 

pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z 

tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,  

2. przekazywaniu  majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków jej organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach,  

3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków jej  organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,  

4.  zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy , 

członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych 

niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 14 

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

§ 15 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania 

tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. 

§ 16 
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Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

§ 17 

Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania. 

Rozdział V. Organy Fundacji 

§ 18 

1.Organami Fundacji są: 

Rada Fundacji  

Zarząd Fundacji 

2.Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków, chyba że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, 

uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia 

uchwały. 

Rozdział VI. Rada Fundacji 

§ 19 

1. Rada Fundacji jest organem  kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 4 (czterech) osób.  

3. Kadencja członków Rady trwa 5 (pięć) lat. Postanowienie to nie dotyczy Fundatorów, 

którzy , o ile wyraża taką wolę, mogę uczestniczyć w Radzie Fundacji dożywotnio .  

4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na 

miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje 

swą decyzją Rada. 

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. Jeśli Fundatorzy są członkami 

Rady, nie mogą być oni  w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji. 

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa 

lub śmierci członka Rady. 

7. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba : 

a. będąca członkiem  Zarządu ani pozostawająca z nimi w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej,  
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b.  skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe,  

8. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje 

pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji oraz zwołuje i 

przewodniczy zebraniom Rady. 

§ 20 

10. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

11. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 

12. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, a w 

razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

§ 21 

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego 

Zarządu, który powołują Fundatorzy, 

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.  zmiany Statutu Fundacji, 

5. zmiany celu Fundacji, 

6. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji, 

7. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

8. nadzór nad działalnością Fundacji, 

9. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o 

likwidacji Fundacji, 

10. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd. 

§ 22 

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

działalności Fundacji, 

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

Rozdział VII. Zarząd Fundacji 

§ 23 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż czterech osób, w tym Prezesa, powoływanych 

i odwoływanych przez Radę Fundacji. 

2. Pierwszy Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy. 

3. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. 

4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

5. 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. 

6. Członkiem Zarządu nie może być osoba  skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

§ 24 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie 

lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

3. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

b. uchwalanie regulaminów, 

c. sprawowanie zarządu majątkiem i funduszami 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. 
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4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością 

głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równości głosów 

decyduje głos Prezesa . 

5. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

7. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za 

prawidłowość i celowość działań podejmowanych przez Fundację. 

Rozdział VIII. Zmiana Statutu 

§ 25 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów 

określonych w akcie założycielskim, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona. 

Rozdział IX. Połączenie z inną fundacją. 

§ 26 

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. 

§ 27 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego 

decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają 

zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

Rozdział X. 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. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, 

podjętej na wniosek Zarządu. 

3. Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy 

Fundacji, o którym mowa w § 9 pkt. 2 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go 

instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji. 

Rozdział XI. Zasady prowadzenia działalności i postanowienia końcowe 
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§ 29 

1.Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz 

sprawozdanie finansowe na warunkach określonych przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego . 

2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność statutową o charakterze 

działalności pożytku publicznego. 

3. Działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą 

identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym. 

4. Rachunkowość Fundacji prowadzona jest na warunkach określonych przepisami prawa. 

5. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy .  

…………………………………. 

……………………….………… 

………………………………… 

(podpisy fundatorów)
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