
STATUT FUNDACJI 

POMOC OPIEKUNOM 

 

 

 ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 § 1 

1. Fundacja POMOC OPIEKUNOM zwana w dalszej części Fundacją, została ustanowiona przez Mariusza 

Andrzejczaka oraz Dawida Antkowiaka, zwanych w dalszej części Fundatorami, aktem notarialnym 

sporządzonym w dniu 25 września 2020 r. przez Hannę Hauke, Notariusz w Koninie, w Kancelarii 

Notarialnej Hanna Hauke, Stanisław Szplet Spółka Cywilna, przy ul. 3 Maja 2, 62-500 Konin, 

Repertorium A nr 3997/2020. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. „o fundacjach” oraz 

postanowień niniejszego Statutu. 

 

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw do spraw zabezpieczenia społecznego. 

3. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz własnego LOGO. 

4. Fundacja może ustanawiać: odznaki, medale honorowe i inne formy wyróżnień i przyznawać je osobom 

fizycznym i prawnym. 

 

 § 3 

1. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony. 

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Siedzibą Fundacji jest miasto Konin. 

 

ROZDZIAŁ II  

CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI  

 

§ 4  

Celem Fundacji jest działanie na rzecz: 



1) wspomagania rozwoju gospodarczego, zwłaszcza rozwoju przedsiębiorczości wśród ludzi młodych 

oraz osób po 50. roku życia; 

2) rozwoju edukacji i przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży; 

3) wspierania działań na rzecz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych; 

4) popularyzacji turystyki, krajoznawstwa i sportu; 

5) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

6) integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;  

7) promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych jej 

utratą; 

8) wspierania rozwoju ekonomii społecznej, innowacji społecznych oraz idei wolontariatu; 

9) aktywizacji osób starszych; 

10) propagowania praw pracowniczych i socjalnych; 

11) pomocy społecznej; 

12) działalności charytatywnej; 

13) pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach oraz różnych zdarzeniach losowych; 

14) wspierania osób niepełnosprawnych; 

15) promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia; 

16) promocji kultury. 

 

§ 5  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) udzielanie szerokiego wsparcia przedsiębiorstwom; 

2) organizowanie szkoleń, seminariów i warsztatów; 

3) prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej, a także kampanii 

medialnych przy zastosowaniu różnych środków przekazu; 

4) organizowanie akcji i kampanii społecznych, zgromadzeń publicznych oraz wystaw, koncertów, 

spotkań i wykładów; 

5) materialne wsparcie osób fizycznych i prawnych; 

6) prowadzenie klubów, domów i ośrodków kultury; 

7) prowadzenie sprzedaży wytworów pracy własnej i innych; 

8) uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych; 

9) organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży; 

10) organizowanie obozów i wyjazdów integracyjnych; 

11) rozpowszechnianie i realizowanie nowatorskich programów edukacyjnych oraz nowatorskich 

form kształcenia; 

12) organizowanie doradztwa zawodowego i personalnego; 



13) współpracę z kancelariami prawnymi, adwokatami, ekspertami i przedsiębiorstwami w celu 

wspierania osób indywidualnych, poszkodowanych w zdarzeniach losowych oraz  osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

14) świadczenie pomocy prawnej; 

15) prowadzenie domów pomocy społecznej oraz pomoc osobom potrzebującym w miejscach ich 

stałego pobytu; 

16) organizowanie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych. 

 

§ 6  

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku 

publicznego.  

2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami. 

 

 

ROZDZIAŁ III  

MAJATEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

 § 7   

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych zero 

groszy) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.  

 

§ 8 

1.    Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1) funduszu założycielskiego; 

2) darowizn, spadków, zapisów; 

3) dotacji i subwencji oraz grantów, kontraktów, środków z funduszy publicznych; 

4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii oraz aukcji; 

5) dochodów z majątku Fundacji; 

6) odsetek bankowych; 

7) działalności odpłatnej; 

8) innych dochodów własnych Fundacji. 

2.    Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową. 

3.    Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

4. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych, Fundacja może zatrudniać pracowników na 

podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie 

określonych zadań lub czynności oraz pozyskiwać wolontariuszy.  



 

§ 9 

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, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

 ROZDZIAŁ IV  

ORGANY FUNDACJI  

 

§ 10 

1. Organem Fundacji jest Zarząd. 

2. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 4 członków, w tym Prezesa, a w przypadku Zarządu 

Wieloosobowego także Wiceprezesów.  

3. Członków Zarządu każdorazowo powołują i odwołują na czas nieoznaczony Fundatorzy w drodze 

jednomyślnej uchwały podjętej przy obecności wszystkich Fundatorów, z tym zastrzeżeniem, że                     

w przypadku braku konsensusu, rozstrzygający jest głos Mariusza Andrzejczaka.  Fundatorzy mogą 

wchodzić  w skład Zarządu według własnej woli. 

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, utraty praw publicznych, zrzeczenia się 

członkostwa. 

§ 11 

1. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji. 

2. Zarząd określa zasady zatrudniania i wynagradzania wszystkich pracowników Fundacji. 

 

§ 12  

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

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

2) realizacja celów statutowych, 

3) sporządzanie planów pracy i budżetu, 

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

5) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

6) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

7) wyznaczanie głównych kierunków działania fundacji; 



8) nawiązywanie współpracy z wolontariuszami. 

3. Zarząd Fundacji realizuje obowiązki sprawozdawcze spoczywające na Fundacji, a wynikające z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Zarząd podejmuje decyzje i wykonuje czynności niezastrzeżone przez przepisy prawa lub przez 

postanowienia niniejszego Statutu na rzecz Fundatorów. 

 

§ 13  

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 

2. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. W razie równej liczby głosów, 

decyduje głos Prezesa Zarządu. 

3. Tryb działania zarządu może dookreślać uchwalony przez Prezesa Zarządu regulamin. 

 

 

ROZDZIAŁ V  

SPOSÓB REPREZENTACJI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJATKOWYCH  

 

§ 14  

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składa każdy z członków 

Zarządu samodzielnie. 

2. W czynnościach prawnych między Fundacją a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację 

reprezentują Fundatorzy. W przypadku, gdy Fundator jest jednocześnie członkiem Zarządu,                                

w czynnościach prawnych pomiędzy Fundacją a Fundatorem, Fundacja powinna być reprezentowana 

przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zarządu. 

 

 

ROZDZIAŁ VI  

ZMIANA STATUTU 

§ 15 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przy obecności 

wszystkich Fundatorów, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku braku konsensusu, rozstrzygający jest głos 

Mariusza Andrzejczaka. 

2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona                                       

i określonych w akcie założycielskim. 

 

 



ROZDZIAŁ VII  

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ 

§ 16 

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 w sprawie połączenia z inną fundacją podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały 

podjętej przy obecności wszystkich Fundatorów, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku braku 

konsensusu, rozstrzygający jest głos Mariusza Andrzejczaka. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII  

LIKWIDACJA FUNDACJI 

 

§ 17 

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 podejmują Fundatorzy. 

3. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji, mogą zostać przeznaczone mocą uchwały 

Fundatorów  na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach lub 

placówkom oświatowym. 

5. Decyzje, o których mowa w ust. 2, 3 i 4,  są podejmowane w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przy 

obecności wszystkich Fundatorów, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku braku konsensusu, 

rozstrzygający jest głos Mariusza Andrzejczaka. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§ 18 

W przypadku śmierci Fundatora, w jego miejsce wchodzą osoby wskazane w testamencie.  W przypadku 

braku takiego wskazania, w jego miejsce wchodzą zstępni Fundatora. W przypadku braku zstępnych,                     

w miejsce zmarłego Fundatora wchodzą inni spadkobiercy ustawowi.  

 



 
 
…………………………………….       ……………………………………. 
Podpis Fundatora nr 1        Podpis Fundatora nr 2 
 
 
 
 
Niniejszy Statut został przyjęty uchwałą Fundatorów w dniu 1 października 2020 r. 
 
 
 


