STATUT
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Rozdział I
Postanowienia Ogólne

1.
2.

3.

4.
5.

§ 1.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, zwana dalej Fundacją, jest ustanowiona przez Stanisława
Kowalskiego, obywatela polskiego, zwanego dalej „Prezydentem-Fundatorem”.
Fundacja jest ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej nr 63 z siedzibą w Warszawie przy pl. Wilsona nr 4 m. 82, pod numerem repertorium A 7477/98 z dnia 23 listopada 1998 r., zmienionym aktem notarialnym pod numerem repertorium A 345/1999 z dnia 19
stycznia 1999 r.
Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz.
1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
Fundacja jest powołana do prowadzenia działalności naukowej, oświatowo-kulturalnej, charytatywnoopiekuńczej, dobroczynności, opieki społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, ochrony zdrowia,
pomocy społecznej oraz wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

§ 3.
Fundacja ma osobowość prawną.
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest minister ds. zdrowia i opieki społecznej.
Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok
kalendarzowy.
§ 4.
Fundację powołano na czas nieokreślony.
Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.

§ 5.
Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia
oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów
obranych przez Fundację.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 6.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki
organizacyjne, w kraju i za granicą.
Najmniejszą komórką organizacyjną Fundacji jest rodzina stanowiąca Grupę OPP (Organizacji Pożytku
Publicznego).
Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i
prawem polskim dopuszczonych.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
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Rozdział II
Cele Statutowe Fundacji

1.

2.

3.

§ 7.
Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy dzieciom i ich rodzinom w ramach
działalności pożytku publicznego. Zadaniami priorytetowymi jest realizacja tych celów statutowych,
które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia społeczeństwa, powszechność zatrudnienia i
obronność kraju.
Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:
1) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalność charytatywna;
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej;
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyka i krajoznawstwo;
20) porządek i bezpieczeństwo publiczne;
21) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwo i ochrona ludności;
24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocja i organizacja wolontariatu;
28) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
34) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
35) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
36) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
37) rewitalizacja.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2

STATUT FUNDACJI DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
4.

Fundacja realizuje cele statutowe ogólne oraz szczegółowe. Celami ogólnymi są wszystkie zadania
wynikające z działalności pożytku publicznego, w tym utrzymanie ośrodków rehabilitacji, hosteli i innych obiektów pożytku publicznego oraz wspieranie finansowe celów szczegółowych. Celami szczegółowymi są ratowanie życia i zdrowia dzieci oraz ich edukacja, jak również budowa ośrodków rehabilitacji, hosteli i innych obiektów pożytku publicznego oraz zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.
Rozdział III
Majątek i Dochody Fundacji

1.

2.

1.

2.
3.
4.
5.

§ 8.
Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem
tysięcy złotych) przyznanej przez Prezydenta-Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji
oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 18.000,00 zł (słownie: osiemnastu tysięcy złotych)
na prowadzenie działalności statutowej oraz 9.000,00 zł (słownie: dziewięciu tysięcy złotych) na działalność gospodarczą.
§ 9.
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) subwencji osób prawnych,
c) zbiórek i imprez publicznych,
d) majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
e) działalności gospodarczej,
f) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
g) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
h) wpłat 1% podatku od podatników.
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.
Wpłaty pochodzące z 1% podatku oraz inne dochody przeznaczone są na realizację celów statutowych ogólnych i szczegółowych, o których mowa w § 7. ust. 4.

§ 10.
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 znacznie przewyższa długi spadkowe.
Rozdział IV
Rodzaje Działalności Fundacji
§ 11.
Fundacja prowadzi działalność obligatoryjną:
A.
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ, która może być prowadzona jako DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO lub jako DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO,
oraz może prowadzić działalność fakultatywną:
B.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.
A. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Działalność obligatoryjna
§ 12.
Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.

3

STATUT FUNDACJI DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
§ 13.
Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności poprzez organizowanie lub finansowanie następujących rodzajów przedsięwzięć:
1) naukowych, poprzez organizowanie akcji zmierzających do promowania rozwoju wiedzy, a także
poprzez przekazywanie darowizn dla ośrodków naukowych, programów badawczych i funduszy
stypendialnych;
2) oświatowych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i
kultury w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej, jak
również poprzez organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych i międzynarodowych
warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji;
3) kulturalnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na rozwój dziedzictwa kulturowego,
czyli darowizn na prace konserwatorskie, dla muzeów, bibliotek, wystaw, galerii oraz na stypendia
artystyczne lub poprzez organizowanie, wspieranie lub finansowanie różnego rodzaju imprez
kulturalnych;
4) dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się
wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy;
5) ochrony zdrowia, poprzez prowadzenie działalności leczniczej oraz przekazywanie środków
przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów,
umożliwiających korzystanie z opieki lekarskiej oraz zakup lekarstw;
6) pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych
potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających
godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie
standardów europejskich;
7) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie środków
przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz poprzez organizowanie
turnusów i zajęć rehabilitacyjnych;
8) w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na cele wynikające
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska, jak również organizowanie akcji lub
imprez na rzecz realizacji powyższych celów;
9) kultu religijnego, poprzez przekazywanie środków dla kościołów, związków religijnych i kościelnych
osób prawnych;
10) w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na podnoszenie
i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe,
wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych, jak również
organizowanie lub finansowanie różnego rodzaju imprez sportowych, kolonii i wycieczek dla dzieci i
młodzieży;
11) w zakresie pozyskiwania darowizn finansowych i niefinansowych, w tym darowizn z poleceniem, o
którym mowa w art. 893 kodeksu cywilnego, z przeznaczeniem ich na realizację zadań Fundacji z
zakresu pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz z zakresu
wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, a
także działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
§ 14.
Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji
Działalności 2007):
1) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (94.99.Z);
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (94.99.Z);
3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (94.99.Z);
4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym (94.99.Z);
5) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej (94.99.Z);
6) pozostałej działalności związanej ze sportem (93.19.Z);
7) działalności charytatywnej (88.99.Z);
8) pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej (88.99.Z);
9) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (88.10.Z);
10) pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem (87.90.Z);
11) ochrony i promocji zdrowia (86.90.E);
4

STATUT FUNDACJI DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
12)
13)
14)
15)
16)
17)

działalności fizjoterapeutycznej (86.90.A);
praktyki lekarskiej ogólnej (86.21.Z);
działalności wspomagającej edukację (85.60.Z);
nauki, edukacji, oświaty i wychowania (85.59.B);
obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (84.22.Z);
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy (78.10.Z);
18) badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z);
19) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (70.22.Z).
§ 15.
Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji
Działalności 2007):
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (94.99.Z);
2) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej (94.99.Z);
3) pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej (88.99.Z);
4) pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem (87.90.Z);
5) pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (86.90.E);
6) działalności fizjoterapeutycznej (86.90.A);
7) praktyki lekarskiej ogólnej (86.21.Z);
8) praktyki lekarskiej specjalistycznej (86.22.Z);
9) działalności wspomagającej edukację (85.60.Z);
10) nauki, edukacji, oświaty i wychowania (85.59.B).
2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
1.

B. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Działalność fakultatywna

1.
2.

1.
2.
3.

§ 16.
Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację.
Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.
§ 17.
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 18.
Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa
cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.
§ 19.
Zakres gospodarczego działania fundacji obejmuje (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):
1) wydawanie książek (58.11.Z);
2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
3) produkcję pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z);
4) introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z);
5) działalność usługową związaną z przygotowaniem do druku (18.13.Z);
6) produkcję gier i zabawek (32.40.Z);
7) sprzedaż detaliczną książek prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z);
8) pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z);
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9) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);
10) działalność związaną z oprogramowaniem (62.01.Z);
11) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność
(63.11.Z);
12) działalność portali internetowych (63.12.Z);
13) pozostałą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);
14) pozostałą działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną (96.09.Z);
15) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
16) działalność agencji reklamowych (73.11.Z);
17) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z);
18) sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.6);
19) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.62.Z);
20) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z);
21) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z).
§ 20.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w formie organizacyjnie wyodrębnionej.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 21.
Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
Zarząd Fundacji ma tworzyć fundusz rozwoju niezbędny do prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej.
Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności statutowej oraz działalności gospodarczej
podlegają amortyzacji i umorzeniu według obowiązujących zasad.
Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.
Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Rozdział V
Kolegium Nadzorcze Fundatora

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

§ 22.
Kolegium Nadzorcze Fundatora, zwane dalej Kolegium, jest organem Fundacji o charakterze stanowiącym, rozpoznającym, inicjującym i oceniającym bieżącą realizację zadań statutowych Fundacji.
Na mocy niniejszego Statutu powołuje się Kolegium, w tym Prezydium Kolegium, w następującym
składzie stałych członków, osób fizycznych:
1) Prezydium Kolegium:
a) Maria Dorota Kowalska;
b) Luiza Anna Kowalska;
c) Małgorzata Altewęgier;
2) Pozostali stali członkowie Kolegium:
a) Magdalena Maria Sadkowska;
b) Jakub Michał Sadkowski.
Kolegium tworzy zespół składający się z 1 do 9 członków, w tym Prezydium Kolegium składające się
z 1 do 3 stałych członków.
Członkiem Kolegium może być osoba fizyczna, przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
W skład Kolegium może być powołana osoba niepełnoletnia, z zastrzeżeniem, że prawa członka Kolegium otrzymuje dopiero z chwilą uzyskania pełnoletniości.
Członków Kolegium powołuje i odwołuje Prezydent-Fundator w każdym czasie.
Kolegium może w każdym czasie, w drodze uchwały, dokooptować na czas określony do swojego
składu nowego członka Kolegium.
Prezydium Kolegium może w każdym czasie uzupełnić swój skład o dodatkową osobę spośród członków Kolegium na wniosek Przewodniczącego Kolegium.
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9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

Pracami Kolegium kieruje przewodniczący Kolegium. Przewodniczącym Kolegium zostaje osoba
wskazana w podpkt. a) pkt. 1) ust. 2 niniejszego paragrafu, chyba, że Prezydium Kolegium wyznaczy
w drodze uchwały inną osobę ze składu Prezydium Kolegium na miejsce przewodniczącego, a osoba
wyznaczona wyrazi pisemną zgodę na objęcie tej funkcji.
Wszystkie uchwały Kolegium, w tym Prezydium Kolegium, są podejmowane zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w
tym Przewodniczącego Kolegium. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego
Kolegium.
Kolegium pracuje na posiedzeniach i w systemie Telepracy.
Członkom Kolegium za wykonywanie ich funkcji przysługuje wynagrodzenie miesięczne, w wysokości
nie większej niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Za pracę innego rodzaju świadczoną na rzecz Fundacji, członek Kolegium może otrzymywać wynagrodzenie na powszechnie obowiązujących zasadach.
Maksymalnie jeden z Członków Kolegium może jednocześnie wchodzić w skład Zarządu.
Członek Kolegium może być zawieszony w prawach członka Kolegium na własne życzenie. Na własne
życzenie może także zostać odwieszony.
Koszty działalności Kolegium pokrywa Fundacja.
Do kompetencji Prezydium Kolegium należy:
a) powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji oraz każdego z jej członków w każdym czasie;
b) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji oraz każdego z jego członków i pełnomocników Zarządu, w każdym czasie;
c) ustalanie regulaminu Zarządu Fundacji określającego funkcje i podział kompetencji pomiędzy
poszczególnych członków Zarządu Fundacji oraz zawieranie umów ze stosunku pracy z członkami
Zarządu Fundacji i ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia;
d) powoływanie i odwoływanie w każdym czasie pełnomocnika właściwego do dokonywania wszelkich czynności z członkami Zarządu Fundacji oraz określanie zasad i warunków dokonania tych
czynności.
Do kompetencji Kolegium należy:
a) dokonywanie zmiany Statutu Fundacji, w tym także celu działalności Fundacji;
b) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją;
c) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji;
d) wyznaczanie likwidatora Fundacji;
e) wskazywanie jednostki, mającej status organizacji pożytku publicznego, do przejęcia majątku
Fundacji po jej likwidacji;
f) zgłaszanie do Prezydium Kolegium wszelkich uwag, inicjatyw i postulatów dotyczących Fundacji.
Rozdział VI
Organy Fundacji

Organy obligatoryjne:
A.
RADA FUNDACJI
B.
ZARZĄD FUNDACJI
A. RADA FUNDACJI
Organ obligatoryjny

1.
2.

3.
4.

§ 23.
Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest kolegialnym, obligatoryjnym organem nadzoru i kontroli z głosem doradczym i opiniotwórczym.
Rada składa się z 2 do 7 członków, których powołuje i odwołuje w każdym czasie Prezydium Kolegium. Członkiem Rady może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności
prawnych, przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady powoływany przez Prezydium Kolegium.
Członkowie Rady:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
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b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) 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.

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.

§ 24.
Do kompetencji Rady należy w szczególności, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu:
a) zlecanie przeprowadzenia audytu finansowego i informatycznego niezależnym instytucjom zewnętrznym;
b) opiniowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji;
c) opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych planów działalności Fundacji opracowanych przez
Zarząd Fundacji;
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Prezydenta-Fundatora lub Zarząd Fundacji;
e) wyrażania opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form
uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów Fundacji;
f) powoływanie Kapituły, jako honorowego kolegium dla nadawana odznak, medali, orderów i honorowych godności,
g) współpraca z rzecznikiem prasowym.
Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje
głos przewodniczącego Rady.
W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, Prezydent-Fundator
oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy
Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
§ 25.
Regulamin pracy Rady ustala, zmienia i zatwierdza Przewodniczący Rady.
Członkowie Rady mają uprawnienia w zakresie wewnętrznego nadzoru działalności Fundacji.
Członkowie Rady mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w wysokości nie wyższej niż określona przepisami ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Wysokość wynagrodzeń oraz zasady wynagradzania członków Rady
Fundacji ustala Prezydium Kolegium.
Rada pracuje na posiedzeniach, które mogą odbywać się również – za zgodą wszystkich członków
Rady – poza siedzibą Fundacji.
Koszty działalności Rady pokrywa Zarząd Fundacji.
§ 26.
Członek Rady może zrezygnować na piśmie z członkostwa w Radzie.
Rada współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie ideą i
celami Fundacji.
B. ZARZĄD FUNDACJI
Organ obligatoryjny

1.
2.

3.
4.

§ 27.
Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, jest organem obligatoryjnym Fundacji powoływanym przez
Prezydium Kolegium.
Zarząd tworzy zespół składający się z 1 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Prezydium Kolegium w każdym czasie. Członkiem Zarządu może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca
pełną zdolność do czynności prawnych, przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu.
W skład Zarządu może wchodzić Prezydent-Fundator oraz maksymalnie jeden z Członków Kolegium.
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5.
6.

Regulamin Zarządu określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków
Zarządu oraz ich wynagrodzenie ustala i zatwierdza Prezydium Kolegium.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28.
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo prezes Zarządu, lub wiceprezes Zarządu wraz
z innym członkiem Zarządu.

1.
2.
3.
4.

§ 29.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana
jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.
W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady oraz inne zaproszone osoby z głosem
doradczym.
W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§ 30.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
5) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
6) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
7) ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników etatowych
Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,
8) kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
9) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i
celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji.
Rozdział VII
Postanowienia Końcowe
§ 31.
Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do Prezydenta-Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Prezydenta-Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Prezydenta-Fundatora, członków 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,
d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Prezydent-Fundator, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

1.

§ 32
Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w razie
osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona.
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2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.

2.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje w drodze uchwały Kolegium.
Kolegium wyznacza likwidatora Fundacji.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się wskazanej przez Kolegium jednostce, mającej status organizacji pożytku publicznego, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach.
§ 33.
Zmiana Statutu, w tym także celu działalności Fundacji, może nastąpić w drodze uchwały Kolegium.
Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje w drodze uchwały Kolegium.
§ 34.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

W imieniu Kolegium Nadzorczego Fundatora Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”:

Maria Dorota Kowalska – przewodnicząca Kolegium

……………………………………

Luiza Anna Kowalska – członek Kolegium

……………………………………

Małgorzata Altewęgier – członek Kolegium

……………………………………

Magdalena Maria Sadkowska – członek Kolegium

……………………………………

Warszawa, dnia 19 grudnia 2017 r.
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