STATUT
FUNDACJI JUŻ POMAGAM
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja „Już Pomagam”, zwana dalej Fundacją została ustanowiona aktem
notarialnym 18 września 2008 przez Stanisława Kalickiego, zwanego dalej Fundatorem.
2. Akt notarialny sporządził notariusz Joanna Jankowska- Siwek repetytorium A numer
13945/2008
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną
2. Fundacja prowadzi działalność zgodną z działalnością organizacji pożytku publicznego.
§3
1. Fundacja może działać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Działalność Fundacji poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wymaga zgodności z
przepisami prawa miejscowego.
§4
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
§5
1. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§6
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać wyróżnienia osobom
fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów działalności statutowej Fundacji.
§7
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
Rozdział II
Cele, zakres, formy zasady działania Fundacji
§8

1. Celem Fundacji jest podejmowanie, wspieranie i ciągłe ulepszanie działalności na rzecz
tworzenia ludziom warunków równych szans - na drodze do ich rozwoju intelektualnego,
zawodowego, kulturalnego, duchowego, poprawy stanu zdrowia oraz sytuacji materialnej i
społecznej.
2. Fundacja prowadzi działania skierowane przede wszystkim do osób chorych,
niepełnosprawnych, niezamożnych, uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem

społecznym, bezrobotnych, starszych i innych potrzebujących wsparcia oraz do członków
rodzin wszystkich wymienionych odbiorców pomocy udzielanej przez Fundację.
3. Fundacja prowadzi przede wszystkim działania mające na celu poprawę jakości życia,
rozwój społeczności lokalnych, rozwój demokracji, ulepszanie istniejącego prawa,
edukację, badania i rozwój.
4. Fundacja prowadzi działania pożytku publicznego.
5. Fundacja prowadzi i wspiera działalności inicjatyw obywatelskich.
6. Fundacja działa na rzecz rozwoju wiedzy i edukacji społeczeństwa.
§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. działalność prowadzoną bezpośrednio na rzecz osób wymagających pomocy w zakresie:
a) profilaktycznej ochrony zdrowia, zabiegów leczniczych, rehabilitacji, pomocy w
dostępie do leków, środków medycznych, sprzętu rehabilitacyjnego
b) opieki społecznej, resocjalizacji i postresocjalizacji, terapii antyuzależnieniowej i
postuzależnieniowej
c) aktywizacji społecznej i zawodowej, organizacji grup wsparcia
d) zabezpieczania pomocy rzeczowej i finansowej.
2. promocję zdrowia, zdrowego stylu życia, upowszechnianie wiedzy medycznej,
3. propagowanie metod leczniczych uzupełniających medycynę współczesną
4. działania mające na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją i
wykluczeniem społecznym
5. tworzenie i prowadzenie klubów, świetlic, ośrodków zdrowia, sanatoriów, uzdrowisk,
ośrodków wypoczynkowych i innych form związanych z organizacją i spędzaniem wolnego
czasu w ramach celów statutowych Fundacji, w tym tworzenia i prowadzenia domów
pomocy społecznej
6. tworzenia oddziałów i punktów integracyjno–pomocowych i interwencyjnych
7. pomoc w leczeniu uzależnień i profilaktykę uzależnień, prowadzenie badań i analiz oraz
wykładów, konferencji szkoleń i treningów związanych z profilaktyką i leczeniem
uzależnień
8. działania sprzyjające przeciwdziałaniu patologiom, uzależnieniom i wykluczeniom
społecznym,
9. tworzenie, prowadzenie i kontrolowanie programów szkoleniowych, badawczych i
ewaluacyjnych,
10. promocję i organizację wolontariatu,
11. udzielanie pomocy rzeczowej, finansowej, psychospołecznej i prawnej rodzinom osób:
chorych, niepełnosprawnych, niezamożnych, uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem
społecznym, bezrobotnych, starszych,osamotnionych
12. przeciwdziałanie dyskryminacjom,
13. promocję i działania na rzecz ekologii,
14. badania i analizy środowiska społecznego i jego potrzeb oraz odpowiadanie na te potrzeby
15. działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych oraz utrudnień w środkach
komunikacji, budowlach, budynkach oraz infrastrukturze,
16. pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych na realizację celów Fundacji, w tym
przeprowadzanie zbiórek publicznych,
17. organizację, finansowanie, współfinansowanie:
a) leczenia, rehabilitacji, resocjalizacji, edukacji i innych działań służących realizacji
celów Fundacji,
b) zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i leków, pomocy pieniężnej i rzeczowej,
c) szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych poświęconych celom Fundacji,
d) organizacji wystaw, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych
ekspozycji muzealnych, koncertów, imprez o charakterze kulturalnym i sportowym,
aukcji, loterii,
e) wydawnictw i publikacji upowszechniających wiedzę o problemach
niepełnosprawności, ubóstwia, uzależnieniach, wykluczeniu społecznym,

bezrobociu, starości, demokracji, działalności społecznej, społecznościach
lokalnych, równouprawnieniu, ekologii, chorobach spowodowanych zmianami
cywilizacyjnymi lub społecznymi, ochronie i poprawie zdrowia, zdrowym stylu życia
f) działań służących integracji ze społeczeństwem osób chorych,
niepełnosprawnych, niezamożnych, uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem
społecznym, bezrobotnych, starszych,
g) nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych lub potrzebujących
wsparcia
h) wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie, obozy, leczenie w kraju i za granicą,
i) pomocy rzeczowej, finansowej, organizacyjnej na rzecz prowadzących lub
organizujących działalność w zakresie ochrony zdrowia
j) wspieranie oraz realizowanie obywatelskich i społecznych inicjatyw
ustawodawczych.
16. Współpracę z instytucjami publicznymi i pozarządowymi, firmami i osobami fizycznymi w
kraju i zagranicą, które są zainteresowane współudziałem w realizacji celów statutowych
Fundacji.
17. Inne działania służące wprost lub pośrednio realizacji celów Fundacji.
§ 10
Fundacja może tworzyć oddziały i biura na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§ 11
1. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą
w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja może zatrudniać działaczy fundacji bezpośrednio lub pośrednio w działalności
fundacji jak i w jej projektach i programach
Rozdział III
Działalność gospodarcza
§ 12
Fundacja dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) działalności wydawniczej, poligraficznej, reklamy;
2) prac badawczo-rozwojowych, szkoleń, analiz, ewaluacji, ekspertyz i projektów w dziedzinie
promocji i ochrony zdrowia, nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych, humanistycznych;
4) tworzenia i prowadzenia ośrodków zdrowia, sanatoriów, uzdrowisk i ośrodków
wypoczynkowych
5) badania rynku i opinii publicznej;
6) doradztwa i szkoleń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
7) rehabilitacji, leczenia, ochrony zdrowia, wypoczynku,
8) działalności związanej z organizacją targów, wystaw, koncertów, galerii, salonów
wystawienniczych;
9) organizacji kursów, szkoleń, warsztatów
10) organizacji aukcji, loterii,
11) organizacji gier losowych, zakładów wzajemnych.
§ 13
1. Dochody osiągane z działalności, o której mowa w §12 przeznaczone będą na realizację celów
statutowych Fundacji.
2. Dochody osiągane z działalności gospodarczej zawartej w §12 pkt. 11 przeznaczane będą w
całości na realizację określonych w zezwoleniu Ministra Finansów i regulaminie gry przez
niego zatwierdzonych celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych,
będących jednocześnie celami statutowymi Fundacji.

§ 14
1. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.
2. Decyzję o podjęciu i zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd
Fundacji w formie uchwały pisemnej.
3. Podjęcie przez Zarząd decyzji o podjęciu i zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej
wymaga zgłoszenia tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w organach i instytucjach
wymaganych przepisami prawa.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 15
1. Fundator powołuje Członków pierwszej Rady Fundacji.
2. Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji.
§16
Organami Fundacji są :
1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.
§ 17
1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru Fundacji.
2. Rada Fundacji liczy do 3 osób powoływanych za pierwszym razem przez Fundatora w
drodze uchwały.
3. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci, rezygnacji z członkostwa lub
odwołania przez Fundatora.
5. W przypadku braku aktywności członka Rady lub jego działalności na szkodę Fundacji pozostali członkowie Rady Fundacji jednomyślnie lub Fundator jednoosobowo mogą
podjąć decyzję o wykluczeniu Członka z Rady Fundacji. Z Rady nie można odwołać
Fundatora, który pełni funkcję Członka Rady Fundacji.
6. Rada Fundacji uzupełnia swój skład w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.
7. Członkami Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkowie Zarządu Fundacji ani osoby pozostające z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej,
8. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z
dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz.
984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
§ 18
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§ 19
1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz w roku. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na
wniosek jednego z pozostałych członków Rady lub na wniosek Zarządu.
2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się po uprzednim powiadomieniu Zarządu o terminie
i porządku obrad.
3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.
§ 20
W posiedzeniach Rady ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym Kanclerz Fundacji.
§ 21
1. Dla ważności uchwał Rady Fundacji wymagane są zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich
członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch członków Rady.
2. Rada Fundacji podejmuje uchwały większością głosów członków Rady obecnych na
posiedzeniu, a w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.
§ 22
Do zadań Rady należy w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji.
Dokonywanie zmian w Statucie Fundacji
Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
Powoływanie i odwoływanie Kanclerza i członków Zarządu.
Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
Nadzór, kontrola i ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu
i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu
na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na
postanowieniach Regulaminu.
7. podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji.

§ 23
Zarząd Fundacji.
1. Zarząd Fundacji składa się maksymalnie z trzech osób, które pełnią w kolejności funkcję
Kanclerza, Wicekanclerza i Sekretarza Zarządu.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, zarządza majątkiem Fundacji i reprezentuje
Fundację na zewnątrz.
3. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
4. Zarząd Fundacji pod kierownictwem Kanclerza Fundacji spełnia swoje obowiązki z
należytą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, niniejszego statutu,
obowiązujących wewnętrznych regulaminów Fundacji oraz uchwał podjętych przez Radę
Fundacji.
5. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż
jedną kadencję
6. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a) opracowanie instrukcji i regulaminów dotyczących działalności Zarządu oraz podziału
obowiązków Zarządu,
b) planowanie przedsięwzięć dla rozwoju działalności Fundacji i powiększenia jej majątku,
c) podejmowanie działań mających na celu realizację celów Fundacji
d) nawiązywanie współpracy z innymi fundacjami i stowarzyszeniami,
e) ogłaszanie aukcji, zbiórek, konkursów, targów, sympozjów, szkoleń i spotkań,
f) tworzenie oddziałów i biur

g) zatrudnianie pracowników do realizacji celów Fundacji,
h) decydować o pomocy na rzecz działaczy fundacji i ich rodzin w celu poprawienia ich
rozwoju i możliwości życiowych,
i) zatrudnianie wolontariuszy,
j) uchwalanie planu finansowego Fundacji,
k) sprawowanie kontroli nad działalnością Fundacji w szczególności jej gospodarka
finansowa,
l) opracowanie corocznych sprawozdań,
m) wnioskowanie do Rady Fundacji o dokonanie zmiany w Statucie Fundacji,
n) podejmowanie uchwał o przyjęciu lub odrzuceniu spadków i darowizn
o) sprawowanie zarządu majątkiem fundacji
§ 24
1. Członkowie Zarządu Fundacji mają prawo wglądu we wszystkie dokumenty fundacji.
2. Wszelkie sprawy związane z działalnością Fundacji niezastrzeżone ustawą albo niniejszym
statutem do kompetencji Rady Fundacji należą do zakresu działania Zarządu.
§25
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
§26
Posiedzenia Zarządu Fundacji zwoływane są przez Kanclerza Fundacji na wniosek:
1) co najmniej jednego członka Zarządu Fundacji,
2) Fundatora.
§ 27
Wszystkie posiedzenia Zarządu muszą być protokołowane.
§ 28
1. Wszystkie uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
ważnie oddanych przy obecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania.
2. Na wniosek jednego członka Zarządu zarządza się głosowanie tajne.
§ 29
1. Do sprawowania zwykłego zarządu Fundacji, w tym składania oświadczeń woli w imieniu
fundacji upoważniony jest jednoosobowo Kanclerz Fundacji lub dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
2. Do podejmowania decyzji i składania oświadczeń woli w sprawach, w których wartość
zobowiązań fundacji przekracza 10tyś. zł wymagane jest łączne działanie Kanclerza
Fundacji i jednego członka Zarządu.
3. Kanclerz reprezentuje Fundację i składania w jej imieniu oświadczenia woli.
Rozdział V
Majątek Fundacji
§ 30

Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez Fundatora w oświadczeniu woli o
utworzeniu Fundacji oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte lub otrzymane
przez Fundację.
§ 31
1. Dochody Fundacji pochodzą z :
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji, innych nieodpłatnych przysporzeń,
c) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
d) odsetek bankowych od posiadacza majątku,
e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
f) prowadzonej działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem postanowień par. 12-14
Statutu).
2. Fundacja może organizować i powierzać innym organizacjom przeprowadzanie zbiórek
publicznych dla pozyskania środków do finansowania działalności Fundacji i realizacji jej celów
statutowych.
§ 32
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie, że przejmuje
majątek po ustaleniu dobrodziejstwa inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania
oświadczenia stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§ 33
1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach,
akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w
rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
3. Z dochodów określonych w § 31 pkt. a i b Fundacja może tworzyć szczególne fundusze
celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub
zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.
4. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych,
określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu
dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji,
kierując się - odnośnie funduszy opisanych w pkt. 3. - wolą spadkodawców i
zapisodawców.
§34
Fundacja nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków
Fundacji, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 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, zwanych dalej "osobami bliskimi".
2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że

to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym
mowa w art. 3 ust. 3.
4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskich.
Rozdział VI
Zmiana statutu i likwidacja Fundacji
§35
Decyzje w sprawie:
1) zmian Statutu, w tym również zmian celów Fundacji,
2) połączenia Fundacji z inną fundacją,
3) likwidacji Fundacji,
dokonywane są przez Członków Rady Fundacji w drodze pisemnej uchwały.
§ 36
1. Likwidacja Fundacji może nastąpić po podjęciu jednogłośnej uchwały przez Radę Fundacji.
2. Majątek Fundacji po jej likwidacji zostanie przekazany innej fundacji której cele są zbieżne
z celami Fundacji Już Pomagam lub na cele społeczne związane z działalnością
dobroczynną tzn. na ośrodki lecznicze wspomagające osoby niepełnosprawne, zgodnie z
ustaleniami przyjętymi przez Zarząd Fundacji i zatwierdzonymi przez Fundatora.
3. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Kanclerz Fundacji bądź inna osoba
wyznaczona przez Radę Fundacji.
§ 37
Zarząd Fundacji jest zobowiązany w miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzić
procedurę prawną mającą na celu wprowadzenie ochrony prawnej nazwy Fundacji.
§ 38
Statut został sporządzony w dniu 28 sierpnia 2008 roku

Fundator:
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