
STATUT FUNDACJI MOC POMOCY 

TEKST JEDNOLITY Z DNIA 28.04.2022 R. 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Fundacja Moc Pomocy została ustanowiona przez: 

Bartosza Kaczmarka zam. we Wrocławiu oraz Rafała Mikołajczyka zam. Długopole Górne , aktem 

notarialnym Repertorium A nr 25698/2018 sporządzonym przed notariuszem Niną KlimzaCiejpa, 

zastępcą notarialnym notariusza Wita Tarkowskiego prowadzącym Kancelarię Notarialną Tarkowski & 

Tarkowski Notariusza Spółka Partnerska, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław. 

2. Wymienieni w pkt. 1 Fundatorzy są założycielami Fundacji. 

3. Akt ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu. 

4. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U.z 2018 r., poz. 723) 

oraz postanowień niniejszego statutu. 

§ 2 

1. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony. 

2. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Moc Pomocy. 

3. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław. 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia oraz 

minister właściwy do spraw sportu i turystyki. 

§ 4 

1. Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska. 

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może 

prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa, filie i oddziały na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 5 



1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który może zostać 

zarejestrowany i objęty ochroną prawną. 

2. Fundacja może używać pieczęci z oznaczeniem jej nazwy i siedziby. 

§ 6 

1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako 

działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

a także jako pozostała działalność statutowa Fundacji. 

2. Formy działalności statutowej Fundacji są rachunkowo wyodrębnione. 

Rozdział II 

Majątek Fundacji 

§ 7 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości oraz inne mienie nabyte przez 

Fundację w trakcie jej działania. 

2. Fundacja może gromadzić swój majątek w walucie polskiej oraz w walucie obcej we 

właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. 

3. Majątek Fundacji jest w całości przeznaczony na cele statutowe Fundacji. 

4. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

a. darowizn, spadków, zapisów, 

b. subwencji i dotacji, 

c. dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych, 

d. odsetek, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości, 

e. odpłatnej działalności statutowej. 

5. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte tylko dla 

realizacji celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej. 

 

 

§ 8 

1. Majątek Fundacji nie może być: 



a. przeznaczony na udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników 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. przekazany na rzecz jej członków, członków organów oraz ich bliskich osób, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie majątku 

następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

c. wykorzystany na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 

bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika z celów statutowych; 

d. wykorzystany do zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

2. Fundacja odpowiada za swoje działania całym swym majątkiem. 

 

Rozdział III 

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji 

§ 9 

Celami Fundacji jest działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie: 

1. pomocy społecznej: 

a. zaspokajania niezbędnych potrzeb osób będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, 

wynikającej między innymi z ubóstwa, choroby, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, klęski 

żywiołowej; 

2. ochrony i promocji zdrowia: 

a. promowania zdrowego trybu życia, 

b. promowania bezpiecznego trybu życia; 

3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 



a. pomocy w przystosowaniu do życia z niepełnosprawnością, 

b. pomocy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, 

c. pomocy w finansowaniu rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej, 

d. wspierania osób z niepełnosprawnością w podjęciu zatrudnienia, 

e. aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, 

f. działalności informacyjno - edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością, 

g. budowania świadomości społecznej w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnością; 

4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

a. organizowanie i realizację współzawodnictwa sportowego powszechnego i wyczynowego, 

b. rozwijanie powszechnej i wyczynowej kultury fizycznej, 

c. udzielania pomocy w zakupie sprzętu sportowego, 

d. wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych, 

e. wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w tym Mistrzostw Polski i 

Pucharów Polski osób niepełnosprawnych, 

f. wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych, 

g. promocji sportu powszechnego i wyczynowego osób niepełnosprawnych, 

h. wspieranie i promocja dokonań sportowych osób niepełnosprawnych; 

5. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej: 

a. osobom z niepełnosprawnością w zakresie należnych im m.in. świadczeń socjalnych, 

dostępu do leczenia i rehabilitacji, zatrudnienia, edukacji, 

b. budowania świadomości społecznej w zakresie praw osób niepełnosprawnych; 

6. organizacji i wspierania wolontariatu; 

7. działalności charytatywnej i prospołecznej; 

8. prowadzeniu działalności szkoleniowej i doradczej. 

9. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego, w zakresie określonym w pkt 1-8. 

 

 

§ 10 

Fundacja realizuje swe cele poprzez: 



1. pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na cele Fundacji m.in. poprzez organizowanie 

zbiórek pieniężnych, gromadzenie darowizn, udostępniania konta Fundacji jej beneficjentom oraz 

organizacją pozarządowym i innym podmiotą prowadzących działalność pożytku publicznego, a także 

organizowanie akcji charytatywnych, 

2. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, 

3. udzielanie pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego i 

ortopedycznego oraz w ponoszeniu kosztów leczenia i rehabilitacji, 

4. organizowanie leczenia i rehabilitacji osobom niepełnosprawnym, w tym również rehabilitacji 

psychologicznej, społecznej oraz zawodowej, 

5. organizowanie spotkań i szkoleń z osobami niepełnosprawnymi, które będą miały na celu pomoc w 

aktywizacji ich życia osobistego, społecznego i zawodowego, 

6. organizowanie dla osób niepełnosprawnych obozów i sekcji sportowych oraz innych imprez 

sportowych, 

7. udzielanie pomocy finansowej osobie niepełnosprawnej w zakupie sprzętu sportowego, 

8. organizowanie kampanii promocyjnych, 

9. współpraca z organami władzy publicznej i innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji 

celów Fundacji, 

10.udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie szeroko pojętych praw osoby niepełnosprawnej, w tym 

pomocy w dostępie do świadczeń, jakie przysługują osobie niepełnosprawnej na podstawie przepisów 

prawa. 

11. udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie szeroko pojętych działań na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zgodnej z 

zapisami w zakresie działalności statutowej Fundacji.  

12. wyodrębnienie ze struktury Fundacji klubu sportowego, poprzez jego powołanie uchwałą Rady 

Fundacji, finansowanie wymienionego klubu ze środków fundacji w związku z realizowanie celów 

statutowych Fundacji jako jej części.  

13. prowadzenia w ramach wyodrębnionych struktur Fundacji klubów sportowych, ich wsparcia 

finansowego, umożliwienia im uczestnictwa w ligach sportowych, zawodach i związkach sportowych 

zgodnie z realizowaniem celów statutowych Fundacji. 

 

 

 

 

Rozdział IV 

Organy Fundacji i ich kompetencje 



§ 11 

1. Organami Fundacji są: 

a. Zarząd Fundacji, 

b. Rada Fundacji. 

2. Nie można łączyć jednocześnie funkcji członka w Zarządzie i w Radzie. 

3. Fundatorzy mogą być członkami organów Fundacji. 

4. Członkowie organów Fundacji nie mogą być skazani prawomocny wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. 

§ 12 

Zarząd Fundacji 

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 do 3 członków, powoływanych przez Radę 

Fundacji na okres 3 lat, przy czym pierwszych Prezesem Zarządu jest Fundator powoływany 

jednomyślną uchwałą Fundatorów. 

3. Jeden z Fundatorów stoi na czele Zarządu Fundacji pełniąc stanowisko Prezesa. Uchwałę w 

tym przedmiocie podejmuje Rada Fundacji w trybie określonym w § 13 pkt. 7 statutu. 

4. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes. 

5. Prezes z grona Zarządu wybiera Wiceprezesów. 

6. Do kompetencji Zarządu, poza kierowaniem działalnością Fundacji oraz reprezentowaniem 

jej na zewnątrz, należy również: 

a. uchwalanie okresowych i wieloletnich programów działania, 

b. gospodarowanie majątkiem Fundacji i rozporządzenie nim, 

c. sporządzeniem sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji, 

d. tworzenie przedstawicielstw, filii i oddziałów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

e. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielości środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników, 

f. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji. 

7. W zakresie swojej działalności Zarząd podejmuje uchwały. Uchwały zapadają zwykłą 

większością głosów. Do podjęcia uchwały niezbędna jest obecność co najmniej 2 członków 



Zarządu. W przypadku Zarządu liczącego 2 członków, uchwały zapadają jednomyślnie. Każdy 

z członków Zarządu ma jeden głos. 

8. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje z następujących przyczyn: 

a. podjęcia czynności, które uniemożliwiają należyte sprawowanie funkcji, 

b. długotrwałej choroby lub stanu zdrowia, który uniemożliwia należyte sprawowanie funkcji, 

c. nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż 1 rok, 

d. nienależytego pełnienia funkcji obowiązków członka 

9. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani z przyczyn 

wskazanych w § 12 pkt. 8 statutu przed upływem kadencji uchwałą Rady Fundacji w trybie 

określonym w § 13 pkt. 7 statutu. 

10. Członek Zarządu może zrezygnować ze swojej funkcji z ważnych powodów. 

11. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci członka 

Zarządu. 

12. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z członków 

Zarządu Fundacji bądź pełnomocnik powołany w tym celu przez Zarząd. 

13. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia swojej funkcji, o 

ile Rada Fundacji podejmie w tym zakresie odpowiednią uchwałę o przyznaniu i wysokości 

tego wynagrodzenia. 

14. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Posiedzenia 

Zarządu mogą być zwoływane w każdym czasie na wniosek członka Rady lub Zarządu 

Fundacji. 

§ 13 

Rada Fundacji 

1. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli Fundacji. 

2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 5 członków, powoływanych przez Radę 

Fundacji na okres 3 lat, przy czym pierwszy skład Rady Fundacji powoływany jest 

jednomyślną uchwałą Fundatorów. 

3. W przypadku gdy skład Rady Fundacji spadnie poniżej wymaganej minimalnej liczny 

3 członków, do powołania nowych, celem jego uzupełniani, uprawnieni są Fundatorzy 



w drodze jednomyślnej uchwały. 

4. Rada Fundacji na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji. 

5. Członkowie Rady Fundacji: 

a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej; 

b. nie mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

6. Do kompetencji Rady należy: 

a. opiniowanie okresowych i wieloletnich programów działania, 

b. sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem i zarządzaniem majątkiem Fundacji, 

c. sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji, 

d. zatwierdzanie rocznych raportów finansowych i sprawozdań merytorycznych 

Fundacji. 

7. W zakresie swojej działalności Rada Fundacji podejmuje uchwały. Uchwały Rady 

Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał 

wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym 

Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. W razie równej liczby głosów 

oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego 

nieobecności, Wiceprzewodniczącego. Każdy z członków Rady Fundacji posiada jeden 

głos. 

8. Odwołanie członka Rady Fundacji przed upływem kadencji może nastąpić z 

następujących przyczyn: 

a. podjęcia czynności, które uniemożliwiają należyte sprawowanie funkcji, 

b. długotrwałej choroby lub stanu zdrowia, który uniemożliwia należyte sprawowanie funkcji, 

c. nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż 1 rok, 

d. nienależytego pełnienia funkcji obowiązków członka. 

9. Odwołanie członka Rady Fundacji z przyczyn wskazanych w § 13 pkt. 8 może nastąpić 

w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. 



10. Członek Rady Fundacji może zrezygnować ze swojej funkcji z ważnych powodów. 

11. Członkostwo Rady ustaje z chwilą odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci członka 

Rady. 

12. Członkowi Rady Fundacji nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej 

funkcji. Członek Rady może jednak otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów 

związanych z pełnieniem tej funkcji. 

13. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w roku. Posiedzenia Rady 

mogą być zwoływane w każdym czasie na wniosek członka Rady lub Zarządu Fundacji. 

Rozdział V 

Zmiana statutu Fundacji 

§ 14 

1. Fundatorzy dopuszczają możliwość zmiany zarówno statutu Fundacji, jak i zmiany celów 

Fundacji. 

2. Zmiana statutu Fundacji, w tym również jej celów, następuje w formie jednomyślnej 

uchwały Fundatorów. 

Rozdział VI 

Likwidacja Fundacji 

§ 15 

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

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w formie jednomyślnej uchwały. 

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada 

celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatorów. 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 16 

1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, o ile nie zostanie naruszony cel Fundacji. 

2. Decyzję w przedmiocie połączenia fundacji podejmują Fundatorzy w formie jednomyślnej 

uchwały. 

3. W przypadku śmierci Fundatora, w jego uprawnienia, przewidywane postanowieniami 



niniejszego statutu, wstępuje osoba wskazana przez Fundatora w testamencie, w razie braku 

testamentu, osoba wskazana przez jego spadkobierców. 


