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             Załącznik 

             do uchwały nr 3 z dnia 31.05.2019 r. 

             tekst ujednolicony 

         

 

STATUT 

Fundacji pełnomocnik.org 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne  

§ 1  

1. Fundacja pod nazwą Fundacja pełnomocnik.org zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, 

ustanowiona przez: 

- Karolinę Molas 

- Benitę Prusinowską, 

- Karolinę Ubysz, 

- Katarzynę Uszyńską 

Zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 16 lipca 2016 r., Repertorium A 420/2016 

sporządzonym przed Katarzyną Pasek-Nowak – Notariuszem w Piasecznie, w jej Kancelarii 

Notarialnej przy ulicy Jana Pawła II nr 31 lokal U1 w Piasecznie, działa na podstawie ustawy z 

dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97, ze zm.) oraz postanowień 

niniejszego Statutu. 

2. Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 2  

1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

4. Fundacja może ustanawiać oddziały, filie i inne placówki wyspecjalizowane w kraju i poza jego 

granicami zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych. 

6. Fundacja posiada logo: pelnoMOCnik.org. 

7. Fundacja może używać nazwy skróconej: pełnomocnik.org  

 

§ 3 
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Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako 

działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873, ze zm.). Obie te formy działalności będą 

rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy 

uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.  

§ 4 

Fundacja może ustanowić certyfikaty, tytuły, odznaki, medale, tytuły honorowe oraz przyznawać je 

wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom oraz instytucjom zasłużonym dla Fundacji, 

przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 

 

§ 5 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw rodziny, pracy i polityki 

społecznej.  

Rozdział II  

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 6 

1. Cel nadrzędny Fundacji: 

Występowanie w imieniu i na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym 

przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji oraz wykluczenia społecznego, w 

szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, status społeczny i majątkowy, 

przekonania, rasę, narodowość i orientację seksualną oraz zwiększenie dostępu do usług 

prawnych, a także szerzenie wśród obywateli wiedzy i świadomości prawnej. 

 

2. Cele szczegółowe: 

a. świadczenie pomocy prawnej; 

b. poradnictwo obywatelskie; 

c. działanie na rzecz przestrzegania praw człowieka; 

d. działanie na rzecz sprawiedliwości naprawczej, w tym mediacji; 

e. działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn; 

f. promowanie procesów partycypacji społecznej oraz wspieranie różnych grup formalnych 

i nieformalnych, w tym organizacji społecznych; 

g. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

h. przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

i. udzielanie pomocy coachingowej, terapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i socjalnej; 

j. przeciwdziałanie bezrobociu oraz promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz wyrównywanie szans kobiet 

i mężczyzn na rynku pracy; 

k. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 
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l. działalnie na rzecz rodziny, w tym rodzin adopcyjnych, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechnianie i ochrony praw dziecka; 

m. działalnie na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych; 

n. działalnie na rzecz osób niepełnosprawnych; 

o. działalnie na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

p. działalnie na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

q. działanie na rzecz osób skazanych i opuszczających zakłady karne; 

r. działalnie wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego; 

s. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

t. działalnie charytatywna oraz promocja i organizacja wolontariatu; 

u. działalnie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami w tym pomoc Polonii i Polakom za granicą; 

v. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 

§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

poprzez: 

1. udzielanie osobom potrzebującym pomocy prawnej, m.in.: poprzez prowadzenie konsultacji 

prawnych, sporządzanie pism procesowych, reprezentowanie osób w postępowaniu przed 

sądami oraz organami administracji publicznej; 

2. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających 

samodzielność obywateli; 

3. wszczynanie i przystępowanie do postępowań toczących się przed organami wymiaru 

sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w 

sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w ramach realizacji 

celów statutowych Fundacji; 

4. udział w pracach legislacyjnych, monitoring tworzenia i przestrzegania aktów prawnych oraz 

praktyki ich stosowania; 

5. prowadzenie działań na rzecz polityki społecznej oraz wymiaru sprawiedliwości; 

6. aktywny udział w publicznych debatach w sprawach z zakresu statutowej działalności 

Fundacji; 

7. inicjowanie i prowadzenie badań, opracowywanie ekspertyz, analiz prawnych, raportów oraz 

projektów ustaw służących reformom prawa w zakresie działalności statutowej Fundacji; 

8. realizowanie przedsięwzięć, mających na celu w szczególności: szerzenie wiedzy prawnej, 

psychologicznej, pedagogicznej i socjalnej, poprzez prowadzenie działań informacyjno–

promocyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych, kulturalnych, socjalnych i naukowych; 

9. organizowanie szkoleń uwrażliwiających obywateli, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji 

stosujących prawo, przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za tworzenie 

i wdrażanie polityki społecznej na zagadnienia wchodzące w zakres działalności Fundacji; 

10. prowadzenie działalności wydawniczej; 
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11. organizowanie kampanii, konferencji, współpraca z mediami; 

12. prowadzenie mediacji oraz sesji sprawiedliwości naprawczej; 

13. udzielanie pomocy coachingowej, terapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i socjalnej; 

14. pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, prowadzenie warsztatów, praktyk zawodowych 

i staży oraz innych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących 

zatrudnienia, w tym cudzoziemców; 

15. doradztwo w zakresie działalności gospodarczej oraz wspieranie przedsiębiorczości; 

16. prowadzenie działań profilaktycznych; 

17. powoływanie i prowadzenie placówek między innymi takich jak: 

a. poradnie, punkty informacyjne i konsultacyjne; 

b. ośrodki, kluby, programy aktywizacji zawodowej i społecznej; 

c. infolinie; 

18. prowadzenie działalności charytatywnej i wolontariatu; 

19. organizowanie aukcji, zbiórek, koncertów, widowisk i innych akcji mających na celu 

pozyskanie środków materialnych na cele statutowe Fundacji; 

20. organizowanie działań artystycznych, kulturalnych, festynów, warsztatów, pokazów; 

21. współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i instytucjami polskimi, 

zagranicznymi i międzynarodowymi. 

Rozdział III  

Majątek i dochody Fundacji 

§ 8 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 

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

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez 

Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie. 

3. Majątek Fundacji może pochodzić z: 

a. dotacji, grantów, subwencji oraz darowizn od osób prawnych z kraju i z zagranicy; 

b. darowizn oraz spadków i zapisów od osób fizycznych; 

c. wpływów ze zbiórek i imprez publicznych; 

d. odpłatnej działalności pożytku publicznego; 

e. odsetek bankowych; 

f. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą; 

g. nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych nabytych przez Fundację; 

h. nawiązek i innych wpływów. 

§ 9 

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność 

statutową i działalność administracyjną związaną z funkcjonowaniem Fundacji. 
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§ 10 

W przypadku: zawarcia umowy kredytu, leasingu, pożyczki, poręczenia, weksla, sprzedaży 

powyżej kwoty 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) zawartej w ramach działań innych 

niż realizacja dofinansowanych lub powierzonych zadań, decyzję podejmuje Zarząd na mocy 

jednomyślnej uchwały. 

§ 11 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd 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  

 

Władze Fundacji 

 

§ 12 

1. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem. 

2. Zarząd składa się co najmniej z dwóch osób, powoływanych na czas nieokreślony, w tym 

z Prezesa i Wiceprezesa/Wiceprezesów. 

3. Fundatorzy Fundacji wchodzą w skład pierwszego zarządu i wskazują w akcie fundacyjnym 

spośród siebie Fundatora, który stanie na czele Fundacji jako Prezes Zarządu. Pozostali 

Fundatorzy stają się Wiceprezesami Fundacji. 

4. Decyzję o powołaniu nowych członków Zarządu podejmuje istniejący Zarząd na drodze 

jednomyślnej uchwały.  

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa, lub w przypadku rezygnacji Prezesa na 

ręce jednego z Wiceprezesów; 

b. śmierci członka Zarządu; 

c. odwołania, w szczególności w przypadku działania na szkodę Fundacji, działania 

w sprzeczności ze statutem, przepisami prawa bądź aktami wewnętrznymi, skazaniu 

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe lub w innych uzasadnionych przypadkach.  

6. Decyzja o odwołaniu członka Zarządu podejmowana jest przez Zarząd na drodze 

jednomyślnej uchwały, przy czym w głosowaniu nie bierze udziału odwoływany członek 

Zarządu.  

7. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie wszystkich członków, odchodzący Zarząd 

zobowiązany jest do powołania nowego Zarządu lub podjęciu decyzji o likwidacji Fundacji.  

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

§ 13 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
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2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

b. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 

c. realizacja celów statutowych; 

d. sporządzanie planów pracy i budżetu; 

e. sporządzanie i uchwalanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności 

Fundacji; 

f. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 

g. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany celów Fundacji; 

h. podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji;  

i. podejmowanie uchwał o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji; 

j. podejmowanie uchwał w przedmiocie ustanawiania oddziałów, filii i innych placówek 

Fundacji; 

k. zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami; 

l. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Fundacji. 

§ 14 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezesi przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną na adres e-mail zadeklarowany przez członka Zarządu. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu na co najmniej 

7 dni przed planowanym posiedzeniem. 

4. Dopuszcza się, za zgodą wszystkich członków Zarządu, przeprowadzenie posiedzenia 

w krótszym terminie bądź powiadomienie o posiedzeniu w inny sposób. 

5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli postanowienia 

statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa 

Zarządu. Dla ważności głosowania niezbędny jest udział co najmniej 2/3 członków Zarządu. 

Rozdział V 

Sposób reprezentacji 

§ 15 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składa jednoosobowo 

Prezes lub Wiceprezes. 

Rozdział VI 

Zmiana statutu lub celu 

§ 16 

1. Zmiana statutu lub celu Fundacji może nastąpić zgodnie z postanowieniami niniejszego 

statutu. 
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2. Zmian o których mowa w ust. 1 dokonuje Zarząd na mocy jednomyślnej uchwały.  

3. Zmiana statutu dotyczącego celu Fundacji może polegać na zmniejszeniu, poszerzeniu lub 

uzupełnieniu celu. 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 17 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd na mocy jednomyślnej 

uchwały. 

3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji.  

§ 18 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 

w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw rodziny, 

pracy i polityki społecznej.  

3. Decyzję o likwidacji i wyborze likwidatora podejmuje Zarząd na drodze jednomyślnej uchwały.  

4. Likwidatorem może być członek Zarządu lub osoba trzecia.  

5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może być przekazany organizacjom realizującym cele 

zbieżne z celami statutowymi Fundacji.  

 

 

 


