STATUT
Fundacja „Znajdź Pomoc” (United Way Polska)
Postanowienia Ogólne
§1.
Fundacja „Znajdź Pomoc” (United Way Polska), zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez:
a) Maję Surowicz
b) Marcina Jakubka
zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 2 listopada 2011 roku przed
notariuszem Michałem Łukaszewiczem w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Żurawiej
24 (Rep. A Nr 10658/2011), działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego
Statutu.
§2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Warszawa w woj.
mazowieckim.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
§3.
1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe
i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy oraz
znakiem graficznym w wybranych językach obcych.
§4.
Fundacja podlega nadzorowi ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej.

Cele i zasady działania Fundacji
§5.
Celami Fundacji są:
1. pomoc społeczna,
2. działalność charytatywna,
3. ochrona i promocja zdrowia,
4. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
5. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
7. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
§6.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) tworzenie i stałą aktualizację wyszukiwarki internetowej dla osób potrzebujących,
b) działania z zakresu pomocy społecznej, mające na celu przeciwdziałanie marginalizacji osób
chorych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie,
c) działalność charytatywną, przejawiającą się w świadczeniu wsparcia finansowego, prawnego,
organizacyjnego osobom potrzebującym,
d) działania mające na celu ochronę zdrowia, promocję zdrowego stylu życia, profilaktykę
prozdrowotną,
e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym ofiar wypadków komunikacyjnych,
f) przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie,
g) wsparcie psychologiczne, psychoedukację dla osób potrzebujących,
h) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy bądź
zagrożonych jej utratą,
i) działania na rzecz ochrony praw człowieka,
j) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i na świecie,
k) działalność wpierającą i promującą sport, kulturę, sztukę, edukację, podtrzymywanie tradycji
narodowej,
l) wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, promowania ekologii,
ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
m) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

n) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie współpracy międzynarodowej,
jak i lokalnych inicjatyw,
o) organizację i promocję wolontariatu,
p) działalność wspierającą instytucje zajmujące się udzielaniem pomocy osobom chorym,
niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, w tym organizacje pozarządowe, szpitale,
ośrodki zdrowia i inne placówki,
q) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
r) prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób potrzebujących i ich rodzin,
s) realizację akcji wydawniczych.
Działalność w ramach punktów a), b), c), e), f), h), i), j), k), l) i o) będzie wykonywana w
ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, natomiast ta w ramach punktów d), g), m),
n), p), q), r) i s) może być wykonywana zarówno w ramach odpłatnej jak i nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego.
§7.
1. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić
działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności (PKD) może być:
a) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
b) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet),
c) 63.99.Z

Pozostała

działalność

usługowa

w

zakresie

informacji,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana,
d) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność,
e) 58.11.Z Wydawanie książek,
f) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
g) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
h) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
i) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami.

2. Wszelkie

dochody

osiągnięte

w

ramach

prowadzonej

działalności

gospodarczej

przeznaczone być mogą wyłącznie na cele statutowe Fundacji.
§8.
1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi
instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.
Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub
całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy
z innych źródeł.
2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie
instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.
3. 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.

Majątek i dochody Fundacji
§9.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację
w toku jej działania. Fundusz założycielski wynosi 2500zł (słownie: dwa tysiące pięćset
złotych), z czego 1500zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) przeznaczone zostało na działalność
statutową Fundacji, a 1000zł (słownie: tysiąc złotych) na prowadzoną przez nią działalność
gospodarczą.
§10.
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów;
2. dotacji i subwencji osób prawnych;
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4. dochodów z majątku Fundacji;
5. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej;
6. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.

§11.
1. Dochody pochodzące z 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. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów
przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
§12.
Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi
pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim 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,
b) przekazywanie lub zbywanie majątku na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.
§13.
1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach
gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.
4. Składniki majątkowe Fundacji mogą zostać zbywane jedynie po cenie odpowiadającej ich
rynkowej wartości, oszacowanej i zaakceptowanej przez Radę Fundacji. W przypadku, gdy
Rada nie jest w stanie oszacować wartości rynkowej bazując na własnej wiedzy, wycena
powinna zostać zlecona niezależnemu ekspertowi z właściwej dziedziny.

5. Środki uzyskiwane ze sprzedaży składników majątkowych mogą być przeznaczone
wyłącznie na cele statutowe Fundacji.
6. 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.

Władze Fundacji
§14.
Władzami fundacji są:
a) Zarząd Fundacji
b) Rada Fundacji
§15.
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, jest organem obligatoryjnym Fundacji, który
powołują Fundatorzy.
2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez
Fundatorów w każdym czasie.
3. Pracami Zarządu Fundacji kieruje prezes Zarządu.
4. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy.
5. Regulamin Zarządu Fundacji określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy
poszczególnych członków Zarządu oraz ich wynagrodzenie ustalają i zatwierdzają
Fundatorzy.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci członka Zarządu bądź też złożeniem
przez niego pisemnej rezygnacji. Członek Zarządu może również zostać odwołany przez
Fundatorów w każdym czasie.
§16.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem
majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, w tym
prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

§17.
1. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał.
2. 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.
3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji oraz inne zaproszone
osoby z głosem doradczym.
4. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni
pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące.
§18.
Uprawnienia Zarządu:
1) kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) opracowywanie planów działania Fundacji,
3) uchwalanie regulaminów,
4) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
5) kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
6) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych
i osób zatrudnionych w Fundacji,
7) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
8) ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników
Fundacji, osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych bądź
innych umów/kontraktów oraz zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,
członków Rady Fundacji i inne zaproszone do współpracy osoby,
9) sprawowanie nadzoru i podejmowanie decyzji dotyczących majątku Fundacji,
10) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji,
11) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych
dla idei i celów Fundacji.
§19.
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest kolegialnym, obligatoryjnym organem nadzorczym,
doradczym i opiniotwórczym.

2. Rada składa się z 5 do 20 członków, których zapraszają i odwołują Fundatorzy w każdym
czasie z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego Rady.
3. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady zaproszony przez Fundatorów do pełnienia tej
funkcji.
4. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu
lub Fundatorów, zgłoszony na piśmie.
5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Podczas głosowania musi być
obecna przynajmniej połowa jej członków.
6. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) nie otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniach,
d) z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady mogą otrzymywać 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.
7. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, Fundatorzy
oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
8. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni
pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
9. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz do
roku.
§20.
1. Regulamin pracy Rady ustalają, zmieniają i zatwierdzają Fundatorzy.
2. Do uprawnień Rady należy przede wszystkim:
a) opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych planów działalności Fundacji
opracowanych przez Zarząd,
b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatorów lub Zarząd,
c) wyrażanie opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń
i innych form uhonorowania osób fizycznych i prawnych zasłużonych dla idei lub
celów Fundacji,

d) opiniowanie corocznych sprawozdań finansowych Fundacji.
3. Członkowie Rady mają uprawnienia w zakresie wewnętrznego nadzoru działalności
Fundacji.
4. Rada pracuje na posiedzeniach w systemie bezkadencyjnym.
§21.
1. Do Rady może wejść osoba fizyczna, przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej na zasadach ustalonych przez
Fundatora.
2. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą śmierci członka Rady bądź też złożeniem przez niego
pisemnej rezygnacji. Członek Rady może również zostać odwołany przez Fundatorów
w każdym czasie.
3. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, członkostwo
takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.
4. 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.

Zmiana Statutu
§22.
Zmiana Statutu, w tym także celu działalności Fundacji, może nastąpić w drodze uchwały
Fundatorów.

Postanowienia końcowe
§23.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmują w drodze uchwały Fundatorzy.

§24.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub
w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze wspólnej uchwały z Fundatorami.
3. Fundatorzy wyznaczają likwidatora Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się wskazanej przez Fundatorów
jednostce mającej status organizacji pożytku publicznego, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późn. zm.).
§25.
Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za
ubiegły rok kalendarzowy.
§26.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy
o fundacjach.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy dla miasta
stołecznego Warszawy.
§27.
W przypadku śmierci któregoś z Fundatorów, jego obowiązki przejmuje drugi Fundator lub
wskazany przez niego członek Zarządu, a jeśli nie jest to możliwe – członek Zarządu wskazany
uchwałą Zarządu. W sytuacji wyjątkowej, gdy pozostanie tylko jeden członek Zarządu, to on
przejmuje obowiązki Fundatorów, ustala nowy skład Zarządu, który następnie w drodze uchwały
powołuje Fundatora. Jeśli również ten warunek nie będzie możliwy do spełnienia, Rada Fundacji
powołuje Fundatora, który wybiera skład nowego Zarządu.

