
STATUT FUNDACJI POMOCOWNIA 

 
 

Rozdział I Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
1. „Fundacja Pomocownia”, zwana dalej Fundacją,  działa na podstawie ustawy z  
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z późniejszymi 
zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie niniejszego 
Statutu. 
 
2. Fundacja została ustanowiona przez Pawła Maciaszka, Katarzynę Pol i Joannę 
Żewakowską, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez 
Kancelarię Notarialną Lech Zakrzewski, ul. Marymoncka 69A/2, 01-802 Warszawa. 
 

§ 2 
 

1. Siedzibą Fundacji jest ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.  

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym 
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może 
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe, zakłady i przedstawicielstwa 
lub dla realizacji celów statutowych, łączyć się z innymi fundacjami. 

 
§ 3 

 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Prezydent M. St. Warszawy. 

§ 4 

 
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 
 

§ 5 
 
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, 
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 
 

 
Rozdział II Cele i zasady działania Fundacji 



 
§ 6 

 
Celem Fundacji jest prowadzenie działań:  
 

1. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;  

      2. na rzecz mniejszości narodowych;  
      3. w zakresie ochrony i promocji zdrowia;  
      4. na rzecz osób niepełnosprawnych;  
      5. w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających    
          bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;  

6. na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz   
równych praw kobiet i mężczyzn;  

      7. wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  
      8. wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  
      9. na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania 
    10. na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;  
    11. na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania     
          patologiom społecznym;  
    12. na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód     
          obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;  
    13. na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy   
          między społeczeństwami;  
    14. w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;  
    15. wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub    
          finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3   

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie/ tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 1817, zm./ w zakresie 
określonym w art. 4 ust. 1 powyższej ustawy 

    16. na rzecz współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi,  
          organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi i osobami  
          fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy rodzinom i osobom  
          znajdującym się w trudnej  sytuacji życiowej. 
 
Fundacja realizuje cele poprzez: 

a.  inicjowanie działań społecznych i promowanie aktywności społecznej 

b. udzielanie wszechstronnego wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i 
organizacjom pozarządowym 

c. inicjowanie i prowadzenie działań integrujących organizacje pozarządowe 
 

d. prowadzenie działań w ramach interwencji kryzysowej, terapii indywidualnej i 
grupowej, tworzenie i prowadzenie grup wsparcia oraz grup 
samopomocowych. 

e. prowadzenie działań psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych i 
arteterapeutycznych. 



 
f. prowadzenie programów i projektów badawczych, profilaktycznych, 

szkoleniowych, pomocowych  i informacyjnych 

g. przyznawanie nagród, stypendiów, staży i zapomóg, 

h. promocję polskiej kultury i sztuki oraz podejmowanie inicjatyw wspierających i 
promujących twórczość w szczególności teatralną, filmową i fotograficzną, 

i. organizację warsztatów artystycznych, szkoleń, kursów, konferencji, targów, 
festiwali, imprez i konkursów w kraju i za granicą, 

j. działalność wydawniczą, 

k. współpracę z innymi ośrodkami w kraju i za granicą; 

 

Rozdział III  Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 7 
 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące 
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

2. W ramach majątku Fundacji przeznacza się kwotę 1000 złotych na 
prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej. W zależności od 
potrzeb Zarząd Fundacji może przeznaczać z majątku Fundacji kwotę wyższą 
na prowadzenie działalności gospodarczej. 

3. Majątek Fundacji jest przeznaczony na finansowanie działań służących 
realizacji celów Fundacji w formach wymienionych w § 6. 

3.   Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

 
      a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji 
w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z 
którymi pracownicy 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"; 

       b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów lub 
pracowników oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub 
na preferencyjnych warunkach, 

       c. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów 
Fundacji lub pracowników oraz ich  bliskich osób na zasadach innych niż w 



stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze 
statutowego celu Fundacji, 

       d. zakupie na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w 
których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich 
bliskie osoby na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 
cenach wyższych niż rynkowe. 

 

4.   Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§ 8 

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z: 

a. wpływów z działalności gospodarczej, 

b. dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 

c. zbiórek, 

d. dochodu z odsetek bankowych. 

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie 

      na działalność statutową. 

                                                                         

Rozdział IV  Działalność gospodarcza 

§ 9 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, 
określonych w odrębnych przepisach. 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach 
służących realizacji celów statutowych. 

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: 

a. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

b. Pozostałe pozaszkolne formy  edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

c. Działalność wspomagająca edukację 

d. Opieka dzienna nad dziećmi 



e. Działalność agencji reklamowych 

f. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

g. Produkcja gier i zabawek 

h. Działalność portali internetowych 

i. Sprzedaż detaliczna przez Internet 

j. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 
atraganami i targowiskami 

 

Rozdział V     Władze Fundacji 

§ 10 

       Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem: 

Prezes, Joanna Żewakowska  

V-prezes, Paweł Maciaszek 
                                                            
 

§ 11 
 

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 osób, w tym Prezesa, powoływanych 
bezterminowo 

2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. 

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
 

a. złożenia pisemnej rezygnacji; 
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 
c. śmierci członka Zarządu. 

 
§ 12 

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

2. Do kompetencji Zarządu należy: 
 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 
 
b. realizacja celów statutowych; 
 
c. sporządzanie planów pracy i budżetu; 
 



d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 
 
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 
 
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia; 

 
g. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 

 
h. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola 

stanu  i majątkowego Fundacji; 
 

i. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa, 
Wiceprezesa i Dyrektora;  

 
j. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji; 

 
k. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji 

Fundacji; 
 

l. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach 
niezastrzeżonych do kompetencji innych organów. 

 
                                                                         

§ 13 
 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 
raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą     
      elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co    
      najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 
 
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób 
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu.  

5. Członek Zarządu, który nie może stawić się na posiedzeniu, może wyznaczyć 
swojego pełnomocnika uprawnionego do oddania za niego głosu pisemnie na 
dzień przed zaplanowanym posiedzeniem Zarządu. 

 
§ 14 

 
1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu 

samodzielnie. 

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu 
działających łącznie, w tym Prezesa. 

 
 

Rozdział VI.    Postanowienia końcowe 



 
§ 15 

 
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 
 
 

§ 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. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, 
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania. 

 
                                                                         

§ 17 
 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 
ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 
przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP 
organizacji  o zbliżonych  celach.  

 
 

 

                                                               Prezes, Joanna Żewakowska  

 

                                                               V-prezes, Paweł Maciaszek 

 

                                                                  
 


