Statut „Fundacji Pomożemy – bo możemy”
Rozdział I
Postanowienie ogólne
Art. 1
1. Stawiający, zwani dalej Fundatorami oświadczają, że ustanawiają Fundację pod nazwą:
„Fundacja Pomożemy – bo możemy” zwaną w dalszej części Statutu ''Fundacją''.
2. „'Fundacja” działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku
(tekst jedn: Dz. U.z 2018 r., poz. 1491 ze zm.), innych przepisów obowiązującego prawa oraz na
podstawie niniejszego statutu.
Art. 2
Fundacja posiada osobowość prawną od chwili jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
Art. 3
1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 4
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady oraz filię.
2. Zarząd może udzielać pełnomocnictw osobom fizycznym i prawnym do jej reprezentowania.
3. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i innych organizacji o tych samych
lub podobnych celach statutowych. Przynależność do tych organizacji nie może naruszyć
samorządności Fundacji.
Art. 5
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
Art. 6
1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,
przyczyniającym się do realizacji jej celów statutowych.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, podlegającego ochronie
prawnej.
3. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
Art. 7
1. Fundacja może zatrudniać pracowników.
2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy ponadto wynagrodzenie
członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków.

Art. 8
Organ sprawujący nadzór - MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział II
Cele i zasady prowadzenia Fundacji
Art. 10
1. Celem Fundacji jest :
- Podejmowanie działań na rzecz pomocy dzieciom i ich opiekunom, w trudnych sytuacjach
życiowych,
- pomoc dzieciom chorym oraz z niepełnosprawnością,
- pomoc rodziną dzieci chorych oraz z niepełnosprawnością,
- działalność charytatywna,
- Pomoc i wsparcie instytucji społecznych oraz państwowych ściśle związanych z działalnością
mającą na celu polepszenie bytu dzieci oraz odpowiadających założeniu fundacji,
- pomoc osobą w trudnej sytuacji życiowej,
- wyrównanie szans osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób chorych oraz z
niepełnosprawnością,
- wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz promocji i ochrony zdrowia wśród dzieci,
- organizacja wolontariatu.

2. Cele Fundacji będą realizowane przez :
- pozyskiwanie sponsorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
- poza finansowe oraz finansowe wspieranie dzieci chorych oraz niepełnosprawnych,
- dystrybucja materiałów informacyjnych, cegiełek, korespondencji tradycyjnej i elektronicznej,
oraz ulotek reklamujących działalność fundacji zachęcających do wsparcia celów statutowych
fundacji.
- finansowanie i dofinansowywanie leczenia oraz zabiegów rehabilitacyjnych dla dzieci
potrzebujących,
- pomoc niematerialna dla podopiecznych fundacji oraz ich rodzin, spotkania z psychologiem.
- propagowanie zdrowego trybu życia wśród najmłodszych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
- organizowanie i finansowanie wydarzeń kulturalnych, eventów charytatywnych oraz imprez
sportowych.

- działalność charytatywna w zakresie organizacji spotkań grupowych, konkursów, targów,
szkoleń i wydarzeń artystycznych,
- organizacja licytacji, kwest pieniężnych, kiermaszów, festynów/pikników charytatywnych na
rzecz wsparcia dla podopiecznych fundacji.
Pozyskiwanie środków ze współpracy z podmiotami o charakterze działalności gospodarczej.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
Art. 11
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500zł (słownie: pięćset złotych),
wniesiony przez Fundatorów.
Art. 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
Art. 13
1. Majątek Fundacji pochodzi z:
- dotacji, dofinansowań,
- darowizn, spadków i zapisów,
- kwest publicznych,
- zbiórek podczas imprez publicznych i koncertów
- przychodów z majątku fundacji
- grantów
- licytacji, loterii, konkursów,
- funduszy publicznych, państwowych, samorządowych i europejskich –
odsetek bankowych
 datków od prywatnych darczyńców lub podmiotów gospodarczych pozyskiwanych przez
kolportaż informacji o fundacji i jej działalności,
2. Środki mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu,
o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Wszystkie środki finansowe uzyskiwane przez Fundację będą przeznaczane na statutowe cele
Fundacji.
Rozdział IV

Władze Fundacji
Art. 14
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji (dalej zwany Zarządem), jednakże Fundatorzy
zachowują uprawnienia wskazane w niniejszym Statucie, jeżeli ich zdanie jest jednogłośne.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieograniczony
.
Art. 15
1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Fundacji oraz Wiceprezesa.
2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy, wskazując jednocześnie i jednogłośnie który z
członków Zarządu pełnić będzie funkcję Prezesa Zarządu, oraz Wiceprezesa o ile Fundatorzy z
pełnienia tych funkcji nie zrezygnują. Fundatorzy wchodzą w skład Zarządu. Fundatorzy – o ile
zrezygnują z zasiadania w Zarządzie – mogą jednogłośnie wskazać na swoje miejsca inną osobę,
której będą przysługiwały takie prawa w Zarządzie jak Fundatorom, przy czym Fundatorzy
zachowują możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. W każdym
czasie Fundatorzy mogą także podjąć decyzję o ponownym objęciu funkcji członków Zarządu,
wówczas na wniosek Fundatorów powołuje go w skład Zarządu, zaś członkostwo w Zarządzie,
wskazanej wcześniej przez Fundatorów na jego miejsce osoby, ustaje. W innych - niż opisany w
zdaniach poprzednich - przypadkach zmiana składu Zarządu, tj. rozszerzenie bądź uzupełnienie
jego składu dokonywane jest uchwałą aktualną w dacie jej podjęcia składu Zarządu.
3. Odwołanie członka Zarządu następuje na mocy uchwały Zarządu z przyczyn wskazanych w
ust. 6 lit. c), jednakże Fundatorzy - o ile wchodzą w skład Zarządu – nie mogą być w tym trybie
pozbawieni członkostwa w Zarządzie.
4. Każdorazowo Fundatorzy – o ile któryś z nich wchodzi w skład Zarządu -według
wcześniejszych ustaleń pełnią funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu, chyba że z
pełnienia tej funkcji zrezygnują – wówczas członkowie Zarządu decydują w trybie właściwym
dla podejmowania uchwał- z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 zd.1- który z członków będzie
pełnić funkcję Prezesa Zarządu a który Wiceprezesa Zarządu. Zmiana osoby pełniącej
funkcję Prezesa lub Wiceprezesa może być dokonana w każdym czasie. W przypadku Zarządu
dwuosobowego, obydwoje członków Zarządu według jednogłośnych ustaleń pełnią funkcję
Prezesa i Wiceprezesa.
5. Członek Zarządu, którego członkostwo wygasło z przyczyn wskazanych w ust. 6 lit. b) może
zostać ponownie powołany do Zarządu, o ile wyrazi wolę działania
w Zarządzie.
6. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą:
a)
śmierci członka Zarządu;
b) rezygnacji złożonej na piśmie;
c)
odwołania z pełnienia funkcji – z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3
z następujących przyczyn:
- działania na szkodę Fundacji,
- skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
- niewywiązywania się z obowiązków wynikających z członkostwa w Zarządzie,
- choroby uniemożliwiającej lub utrudniającej wykonywanie funkcji członka Zarządu,

- podejmowania działań sprzecznych z postanowieniami statutu lub naruszających akty
wewnętrzne Fundacji.
7. W przypadku Zarządu dwuosobowego, członek Zarządu przed złożeniem rezygnacji, o której
mowa w ust. 6 lit. b), powoła nowego członka bądź członków Zarządu. O ile składający
rezygnację członek Zarządu nie dokona wyboru nowego członka/nowych członków Zarządu,
prawo powołania ich przysługuje Fundatorom.
8. Umowy z członkami Zarządu zawiera inny członek Zarządu bądź powołany przez Zarząd
pełnomocnik.
9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku.
10. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu bądź Wiceprezes Zarządu– w przypadku
Zarządu kilkuosobowego – wyznaczony przez Prezesa bądź Wiceprezesa członek Zarządu,
przesyłając informację o terminie posiedzenia wszystkim członkom Zarządu pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym na co najmniej 5 dni
przed planowanym terminem posiedzenia.
11. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. Zawiadomienia
można zaniechać w stosunku do tych członków Zarządu Fundacji, którzy na piśmie oświadczą,
że znają termin posiedzenia. O posiedzeniu zawiadamiani są także Fundatorzy o ile nie pełnią
oni funkcji członków Zarządu.
12. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także za pośrednictwem środków komunikowania
się na odległość zapewniających wzajemne słyszenie się członków Zarządu, pod warunkiem, że
wszyscy członkowie Zarządu mają dostęp do takich środków i żaden z członków Zarządu nie
sprzeciwił się przeprowadzeniu posiedzenia
w takiej formie.
13. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbycia posiedzenia Zarządu, jeżeli
wszyscy członkowie zostaną poinformowani na piśmie o treści uchwały, która ma zostać podjęta
oraz terminie, w jakim każdy z członków Zarządu winien przekazać swoje stanowisko na piśmie
Prezesowi Zarządu, Wiceprezesowi lub wskazanemu przez nich członkowi Zarządu, a żaden z
członków Zarządu nie sprzeciwi się podjęciu uchwały w tym trybie.
Art. 16
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy związane
z funkcjonowaniem Fundacji i realizacją jej celów statutowych, a także reprezentowaniem
Fundacji na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
O ile Statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały:
- w przypadku Zarządu jednoosobowego – jednogłośnie w obecności jednego członka,
- w przypadku Zarządu dwuosobowego – jednogłośnie w obecności co najmniej jednego
członka,
- w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż dwóch osób – zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej dwóch członków, przy czym w przypadku równowagi głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu w porozumieniu z Wiceprezesem.
Rozdział V

Sposób reprezentacji Fundacji
Art. 17
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych,
składać może każdy członek Zarządu samodzielnie . W sprawach majątkowych wymagany jest
podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa i Wiceprezesa – w
przypadku Zarządu kilkuosobowego, bądź samego Prezesa i Wiceprezesa w przypadku Zarządu
dwuosobowego.

Rozdział VI
Zmiany Statutu
Art. 18
1. Zmiana Statutu Fundacji – w tym celu statutowego - może być dokonana przez Zarząd
Fundacji w każdym czasie.
2. Tekst jednolity statutu po dokonaniu zmian przygotowuje Zarząd Fundacji.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
Art. 19
1. Dla efektywnej realizacji celu Fundacji może ona połączyć się z inną Fundacją o podobnej
specyfice działania.
2. Połączenie działalności nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel Fundacji.
3. Decyzje w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust. 1, podejmuje Zarząd Fundacji.
Rozdział VIII
Art. 20
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
Likwidację przeprowadzają członkowie ostatniego Zarządu.
Data sporządzenia statutu Fundacji –
______________________
______________________
(podpisy Fundatorów)

