STATUT FUNDACJI POMOCY DZIECIOM HUMANA
§ 1 Fundator i nazwa
Fundacja Pomocy Dzieciom HUMANA, dalej zwana: „Fundacją”, została ustanowiona w 2013 r.
przez Dagmarę , Natalię Masklak zamieszkałą 65-368 Zielona Góra, ul. Żytnia 24 , dalej zwanego:
„Fundatorem”, aktem notarialnym, w kancelarii notarialnej w Zielonej Górze przy ulicy Jedności
11, przed notariuszem Katarzyną Kaczanowską za numerem repertorium A nr 1042/2013 z dnia
25.01 2013r. działa na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003 Nr 96, poz873) oraz niniejszego Statutu.
§ 2 Siedziba i obszar działalności
1. Siedzibą Fundacji jest Zielona Góra.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwej realizacji
swych celów może prowadzić działalność poza granicami kraju.
3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz filie.
§ 3 Nadzór
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego – Minister
Pracy i Polityki Społecznej.
§ 4 Cele, zasady, formy i zakres działalność
1. Celem fundacji jest:
- pomoc głównie rzeczowa i finansowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych
niezamożnych, samotnych, bezdomnych i niepełnosprawnych i osób potrzebujących
pomocy
- propagowanie i popieranie wszelkich inicjatyw związanych z pomocą charytatywną,
- wspieranie działań szkół, domów dziecka, starców, hospicjów, ośrodków
rehabilitacyjnych, szpitali,
- wspieranie głównie rzeczowe i finansowe rodzin wielodzietnych i osób samotnie
wychowujących dzieci,
- pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- popieranie wszechstronnego rozwoju i promowania nauki, oświaty oraz kultury
polskiej,
- działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- organizowanie szkoleń, pogadanek i kursów mających na celu propagowanie zbiórek
odzieży, zabawek, sprzętów i urządzeń,
- pomoc finansowa i rzeczowa na rzecz osób chorych,
- organizowanie imprez kulturalnych i promujących działania fundacji.
2. Fundacja realizuje cele pożytku publicznego zgodne z podstawowymi interesami
Rzeczypospolitej Polskiej i społecznie użyteczne, świadcząc bezinteresowną pomoc osobom
potrzebującym i szukającym pomocy.
3. Fundacja realizuje cel statutowy poprzez realizację oraz wspieranie projektów pomocy
humanitarnej, mających na celu łagodzenie, zwalczanie oraz zapobieganie skutkom głodu, ubóstwa,
chorób, dyskryminacji, przemocy, niewoli oraz zjawisk pośrednio lub bezpośrednio z nimi
związanych. Szczególne znaczenie ma dla Fundacji udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży
poprzez zapewnianie im pomocy medycznej, żywności, kształcenia, schronienia oraz wychowania.
Fundacja podejmuje stosowne działania pomocowe zgodne z celem statutowym obejmujące m. in.:

budowę lub wsparcie finansowe przedszkoli, szkół, szpitali, placówek opiekuńczych, transportów z
pomocą.
4. Fundacja działa bezinteresownie i nie dąży w pierwszej kolejności do realizacji celów
ekonomicznych. Fundacja może jednak dodatkowo prowadzić działalność gospodarczą w zakresie
realizacji swych celów statutowych.
5. Działalnością gospodarczą prowadzoną przez Fundację może być zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności:
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
88.99.Z. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowalnych
46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
6.Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z
którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji
lub pracowników Fundacji 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) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych
Fundacji,
4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji,
członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 5 Organizacja
I.Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji;
2) Zarząd Fundacji.
II.RADA FUNDACJI
1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z
postanowień Statutu.

2. Rada Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) Członków.
3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje fundator . Kolejnych członków Rady, w razie
rezygnacji lub po zakończeniu kadencji powołuje swoją decyzją Fundator.
4. Odwołania członka Rady mogą dokonać pozostali członkowie jednomyślną decyzją.
5.
Rada Fundacji jest powoływana na pięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość
ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji oraz przedłużenie funkcjonowania Rady
do momentu wyboru nowej.
6. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie Rady
Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
7. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
8.Człokowie Rady mogą z tytułu pełnienia funkcji otrzymywać zwot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głownego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
9. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Fundacji i przyznawanie im nagród;
2) określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji;
3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
4) wspieranie Fundacji od strony promocyjnej;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu
Fundacji absolutorium z działania;
9. [Posiedzenia Rady Fundacji]
1). Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.
2). Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu, ze swego grona, Przewodniczącego
3). Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia członków Rady o planowanym
porządku obrad Rady Fundacji; posiedzenie może zwołać również każdy Członek Zarządu
Fundacji.
4). W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy, w celu składania wyjaśnień, Członek Zarządu
Fundacji.
5). Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis
Przewodniczącego.
10. [Podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji]
1). Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej
Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
2). Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji, oddając
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji lub za pomocą środków
porozumiewania się na odległość.
3). Oddanie głosu w sposób określony w ust. 2 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do

porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady
Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4). Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i
zawieszania w czynnościach tej osoby
50. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów. Przy jednakowej liczbie
głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
II. ZARZĄD FUNDACJI
1. Fundacja działa przez swój Zarząd, który jest powołany do jej reprezentacji
i prowadzenia jej spraw.
2. Zarząd jest 1-3 osobowy, wybierany na czteroletnią kadencję przez Fundatora.
Po upływie kadencji Zarząd pełni swe funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu.
3. Fundator może odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków w każdym czasie, na
wypadek prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub na szkodę Fundacji, a także z innych
ważnych przyczyn.
4. Ponowny wybór lub ustąpienie przez Zarząd bądź jego członka z pełnionej funkcji przed końcem
kadencji są dopuszczalne. W razie ustąpienia członka Zarządu z pełnionej funkcji przed końcem
kadencji Fundator wybiera nowego członka Zarządu, który będzie pełnić swą funkcję do końca
kadencji, na która był powołany cały Zarząd. W przypadku ustąpienia z pełnionej funkcji całego
Zarządu jego kadencja ulega skróceniu, a Fundator powołuje nowy Zarząd na nową kadencję.
5. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) ustalenie ogólnych kierunków działalności Fundacji;
b) organizacja i prowadzenie działalności Fundacji zgodnie z jej Statutem
i obowiązującymi przepisami oraz realizując cele Fundacji;
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji łącznie z przyjmowaniem spadków, darowizn i
zapisów;
d) tworzenie i likwidacji oddziałów, filii i innych jednostek organizacyjnych Fundacji w kraju i za
granicą, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, organy i ich kompetencje;
e) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;
f) prowadzenie polityki kadrowej, w tym określa wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia i
wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia.
6. Zarząd jest organem kolegialnym, który prowadząc sprawy Fundacji podejmuje uchwały
jednomyślnie na piśmie.
7. Zasady wynagradzania Zarządu określa Fundator.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w Zielonej Górze.
9. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych
uprawniony jest Prezes Fundacji.
§ 6 Majątek
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące
złotych), w tym 1000zł na wspomagającą działalność gospodarczą. Mienie nabyte w toku
działalności Fundacji.
2. Majątek Fundacji wykorzystywany jest do celów określonych w Statucie.
Majątek Fundacji nie może być:
a) wykorzystany w celu udzielenia pożyczki lub zabezpieczenia zobowiązań
w stosunku do Fundatora, członka Zarządu, pracowników Fundacji, osób stale pomagających lub na
stałe związanych z Fundacją, a także ich małżonków, krewnych w linii prostej lub krewnych w linii
bocznej do czwartego stopnia, powinowatych
w linii prostej lub powinowatych w linii bocznej do czwartego stopnia oraz osób pozostających w

