STATUT
Fundacji

"POLAK POLAKOWI PRZYJACIELEM",
dalej zwanej "Fundacją"

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art. 1
1. Fundacja pod nazwą "Polak Polakowi Przyjacielem", ustanowiona przez: Izabelę
Ewę Brańkę, Mirosława Piesaka, Adama Stalerzuka, Artura Włodarczyka, Macieja
Bohdziewicza, Przemysława Wojciecha Pawia, Jarosława Zienkiewicza, Marka Piotra
Sobolewskiego oraz Tomasza Tadeusza Lingo zwanych dalej Fundatorami, aktem
notarialnym w dniu 28 sierpnia 2015 r. repertorium A, nr 9199/2015 sporządzonym
przed notariuszem Sylwią Łagodą w Kancelarii Notarialnej w Świdnicy Rynek 15.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r o fundacjach(Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97 z późn. zm.) oraz postanowień
niniejszego statutu.
3. Fundacja będzie mogła działać jako organizacja pożytku publicznego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, z zachowaniem zasad i warunków określonych ustawą.
Art. 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
Art. 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Świdnica.
Art. 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakładać przedstawicielstwa, filie , jednostki
terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, a także przystępować
do spółek (non - profit).
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.
4. Realizacja zadań statutowych fundacji może być prowadzona we współpracy z
innymi podmiotami.
5. Fundacja może przystępować do innych fundacji o podobnych celach.
Art. 5
Ministrem nadzorującym, ze względu na cele Fundacji jest minister pracy i polityki
społecznej.
Art. 6
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, odznaczenia, medale honorowe a także
przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celu
obranego przez Fundację lub dla samej Fundacji.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki (antyodznaki) osobom publicznym i prawnym,
takim, które przeciwdziałają celom fundacji.

Rozdział II
Działalność Fundacji
Art. 7
1. Fundacja została ustanowiona na czas nieograniczony.
2. Fundacja została ustanowiona dla osiągnięcia celów określonych w niniejszym
Statucie i nie działa w celu osiągnięcia zysków.
Art. 8
1. Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy obywatelom Rzeczypospolitej
Polskiej oraz ich rodzinom we wszystkich dziedzinach życia, a w szczególności
działalność na rzecz:
a) poprawy relacji interpersonalnych pomiędzy obywatelami Rzeczypospolitej
Polskiej,
b) poprawy sytuacji materialnej Polaków oraz polskich rodzin,
c) umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie Polaków w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego,
d) patriotyzmu konsumenckiego,
d) poprawy dostępu do ogółu wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z
umiejętnością ich wykorzystywania,
e) osób potrzebujących wsparcia finansowego przy zakładaniu lub prowadzeniu
działalności gospodarczej,
f) osób potrzebujących szkoleń z zakresu rozwoju osobistego lub rozwoju
prowadzonej działalności gospodarczej,
g) poprawy dostępu do pomocy psychologicznej,
h) poprawy dostępu do pomocy prawnej,
i) organizacji, których celami statutowymi jest: rozwój gospodarki i nauki,
ochrona zdrowia, oświata i wychowanie, a także opieka i pomoc społeczna.
2. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i
przystępować
do
postępowań
toczących
się
przed
sądami
powszechnymi
i
sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w sposób i na zasadach
określonych w obowiązujących przepisach prawa.
3. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako
zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.
Art. 9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji materialnej,
b) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
c) upowszechnianie ochrony wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań na rzecz integracji społeczeństwa oraz działań wspomagających rozwój
demokracji,
d) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
e) podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie oraz dbanie o dobre imię
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
f) organizowanie i finansowanie imprez integracyjnych różnych lokalnych i
ogólnopolskich społeczności patriotycznych oraz organizacji o celach statutowych
zgodnych z celami Fundacji,
g) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach
życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela,
w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej, a także popularyzacja idei
mediacji rodzinnej i społecznej,
h) naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
i) działalność edukacyjną i badawczą,

j) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, organizowanie sympozjów,
konferencji, szkoleń,
k) finansowanie badań naukowych,
l) finansowanie wydawania pism, biuletynów, książek i innych publikacji,
m) tworzenie i realizowanie programów edukacyjnych,
n) finansowanie produkcji filmów i audycji edukacyjnych,
o) finansowanie i organizowanie koncertów, wystaw, przeglądów filmowych,
p) finansowanie i organizowanie pomocy prawnej,
r) finansowanie i organizowanie pomocy psychologicznej,
s) organizowanie zbiórki żywności, odzieży, materiałów budowlanych, mebli i
urządzeń agd-rtv oraz innych rzeczy i urządzeń potrzebnych do godnego
funkcjonowania obywateli potrzebujących,
t) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
u)działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, równych praw kobiet i mężczyzn oraz
osób w wieku przedemerytalnym,
w) działalność charytatywną,
x) promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
y) pomoc Polakom ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i
wojen w kraju i za granicą,
z) promocji i organizacji wolontariatu.
Art. 10
Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może, również:
1. wspierać inne osoby fizyczne lub prawne, których działalność odpowiada celom
statutowym Fundacji, a także współdziałać z organami administracji państwowej i
samorządu terytorialnego oraz z organizacjami społecznymi.
2. zatrudniać pracowników.
Art. 11
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
1. Działalność gospodarcza Fundacji będzie prowadzona w rozmiarach służących do
realizacji celów statutowych.
2. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność
statutową Fundacji.
3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1
podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska
wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez
przepisy prawa.
6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w
stosunku do działalności pożytku publicznego.

Art. 12
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie
grup, klas i podklas (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności):
1. 85.5 - pozaszkolne formy edukacj,
2. 85.6 – działalność wspomagająca edukację,
3. 88.99.z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
4. 90.0 - działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
5. 94.99.z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
6. 93.2 - działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

7. 94.11.z – działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
8. 41.1 - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
9. 47.1 - sprzedaż detaliczna prowadzona,
10. 47.6 – sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją.
11. 47.7 – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
12. 47.9 – sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami,
13. 58.1 - wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
14. 58.2 - działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
15. 59.1 – działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi,
16. 73.2 – badanie rynku i opinii publicznej,
17. 63.1 – przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi,
18. 63.9 – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
19. 78.1 – działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników,
oraz charakter nieodpłatny w zakresie następujących rodzajów działalności:
1.
2.
3.
4.
5.

63.9
88.9
85.5
93.2
94.9

–
–
–
–
–

działalność usługowa w zakresie informacji,
społeczna pomoc bezpośrednia, obywatelom w kraju i za granicą,
szkolenia,
organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
wspieranie inicjatyw społecznych zgodnych z celami Fundacji,

Rozdział III
Majątek Fundacji
Art. 13
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc)
złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
Art. 14
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku i praw majątkowych Fundacji,
5. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji w tym z tytułu udziałów
posiadanych w Spółkach.
Art. 15
1. Dochody pochodzące z dotacji, 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.
Art. 16
Organy w rozumieniu Statutu Fundacji nie mają prawa do:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników i ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

c) wykorzystywania majątku na rzecz 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) zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Art. 17
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej 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
Organy Fundacji
Art. 18
1. Organami fundacji są:
a) Rada Fundatorów; zwana dalej Radą
b) Zarząd Fundacji; zwany dalej Zarządem
2. Członkowie organów Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub
cywilnoprawnym.

Rada Fundatorów
Art. 19
1. Radę tworzą założyciele Fundacji lub osoby przez nich powołane.
2. Radę stanowi co najmniej 3 członków.
3. Rada powoływana jest na kadencję pięcioletnią.
4. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w
ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z
członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
8. Każdy z członków rady dysponuje jednym głosem.
9. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym i z inicjatywy
zarządu, bądź na pisemny wniosek przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jego
członków dla rozpoznania sprawy o szczególnym charakterze. Nadzwyczajne
posiedzenie rady powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
10. Posiedzenia Rady mogą odbywać się w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, które zapewniają możliwość: transmisji obrad w czasie
rzeczywistym, dwustronnej (wielostronnej) komunikacji w czasie rzeczywistym, w
ramach której jej członkowie mogą się wypowiadać w toku obrad, przebywając w
miejscu innym niż miejsce obrad, oraz wykonywać prawo głosu w toku posiedzenia.
Zwołując posiedzenie Rady, Przewodniczący informuje członków o możliwości
odbywania posiedzenia w trybie zdalnym.
W przypadku braku takiej informacji, posiedzenie będzie odbywać się w trybie
osobistego uczestnictwa na posiedzeniu.

Art. 20
1. Rada większością głosów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz dwóch
Wiceprzewodniczących i ustala regulamin działania Rady.
2. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo
takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia
funkcji lub trwania stosunku pracy. Na czas zawieszenia Członka Rady Fundacji
wskazuje on swojego następcę do czasu upływu kadencji lub upływu przyczyny
zawieszenia za Zgodą Rady Fundacji podjętej w trybie uchwały większością głosów.
3. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz
zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
Art. 21
1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub dwóch członków Rady Fundacji, zgłoszonego na piśmie.
3. Uchwały Rady podejmowane są na jej posiedzeniach zwykłą większością głosów, z
tym, że dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków
Rady.
4. W posiedzeniach Rady bierze udział Prezes Zarządu Fundacji.
Art. 22
W skład Rady Fundacji wchodzą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Izabela Ewa Brańka,
Mirosław Piesak,
Adam Stalerzuk
Artur Włodarczyk,
Maciej Bohdziewicz,
Przemysław Wojciech Paw,
Marek Piotr Sobolewski,
Jarosław Zienkiewicz,

Art. 23
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich ilości i
wynagrodzenia,
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i
udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
6. Nadzór nad działalnością Fundacji,
7. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
8. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją
lub o likwidacji Fundacji.
Art. 24
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji
Art. 25
Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę
Fundacji na okres 5 lat.
Art. 26
Uchwały Zarządu podejmowane są na jego posiedzeniach zwykłą większością głosów, z
tym, że dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków
Zarządu, w tym Prezesa, którego głos decyduje w przypadku równej liczby głosów.
Art. 27
1. Prezesa i członków Zarządu wybiera Rada Fundacji.
2. Regulamin pracy Zarządu i jego zmiany wymagają zatwierdzenia przez Radę w
drodze uchwały.
Art. 28
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
Art. 29
Zarząd co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za zeszły rok.

Art. 30
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
Art. 31
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w przypadku zarządu jedoosobowego składa
Prezes Zarządu a w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch Członków Zarządu w tym
Prezes.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oświadczenia woli w imieniu
Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
Art. 32
Do pierwszego Zarządu Fundatorzy wybrali zarząd jednoosobowy:
Tomasz Tadeusz Lingo – Prezes Zarządu
Art. 33
Zarząd może powołać zespół doradczy.

Rozdział V
Odpłatna działalność pożytku publicznego
Art.34
1. Celem działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji jest uzyskanie
środków na realizację celów statutowych Fundacji.
2. Działalności odpłatna pożytku publicznego fundacji jest służebna wobec
działalności statutowej, co oznacza, że dochody z tej działalności służą
całkowicie prowadzeniu działalności statutowej.
3. Cały dochód uzyskany przez Fundację jest przeznaczony na realizację celów
statutowych.

Rozdział VI
Zmiana Statutu
Art 35
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji
lub trzech członków Rady Fundacji.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
3. Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd
rejestrowy.

Rozdział VII
Połączenie z inną fundacją
Art. 36
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.
Art. 37
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają
zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rozdział VIII
Likwidacja Fundacji
Art. 38
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

Art. 39
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów w drodze
uchwały podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów,
w obecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
Art. 40
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej
Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
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