TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI ‘’DOTKNIJ POMOCY’’
§1 Postanowienia ogólne
1. „Dotknij Pomocy” , zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku
o fundacjach (Dziennik Ustaw nr 46 z 1991 r., poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego
Statutu.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wieluń.
3. Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.
4. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. W celu właściwej realizacji celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Fundacja może powoływać ośrodki, biura, przedstawicielstwa i filie na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej i za granicą.
7. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniami nazwy Fundacji w
językach obcych.
8. Fundacja używa pieczęci z napisem: „Dotknij Pomocy” oraz może używać wyróżniającego ją znaku
graficznego.
9. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
10. Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister Edukacji
Narodowej.
§ 2 Cele Fundacji
1. Polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży;
2. Wspieranie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży;
3. Promowanie i umacnianie wartości rodzinnych wśród dzieci i młodzieży;
4. Propagowanie krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży;
5. Pomoc osobom niepełnosprawnym;
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
7. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
8. Działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego;
9. Działanie na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;
10. Wspieranie działalności charytatywnej;
11. Wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;
12. Promowanie działań wolontariatu.

§ 3 Realizacja celów Fundacji
Cele statutowe Fundacja realizuje w szczególności przez:
1. Wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
2. Pomoc szkołom , przedszkolom, domom dziecka i uczelniom wyższym w budowaniu nowoczesnego
warsztatu dydaktycznego i metodycznego;
3. Wspomaganie szkół , przedszkoli, domów dziecka i uczelni wyższych w zakresie zaopatrzenia w
podręczniki, książki dla bibliotek oraz pomoce dydaktyczne; Propagowanie działań na rzecz likwidacji
barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych;
4. Wspieranie działań integracyjnych wśród młodzieży, w tym również niepełnosprawnej, z
położeniem szczególnego nacisku na ich aktywizację zawodową;
5. Wspieranie młodzieży z domów dziecka - po uzyskaniu pełnoletności - w uzyskaniu samodzielnych
mieszkań;
6. Tworzenie klubów pracy twórczej, klubów sportowych i innych podmiotów, w tym prowadzących
działalność gospodarczą;
7. Organizowanie wyjazdów, kolonii, obozów dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
8. Prowadzenie szkoleń, konferencji, sympozjów oraz doradztwa;
9. Działalność sportową, artystyczną, rozrywkową, rekreacyjną, społeczną, wydawniczą,
fotograficzną, reklamową i inną;
10. Pozyskiwanie funduszy od darczyńców, budowę bazy lokalowej, pozyskiwanie wyposażenia
technicznego oraz aparatury i księgozbioru naukowego, prowadzenie edukacji, wspieranie badań
naukowych, nawiązywanie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych oraz prenumeratę
czasopism naukowych wydawanych w kraju i za granicą;
11. Organizowanie oraz udzielanie pomocy finansowej w złotych polskich i w walutach obcych na
konkretne przedsięwzięcia oraz przekazywanie darów w postaci aparatury naukowej, książek,
czasopism i innych pomocy naukowych, pomocy dydaktycznych, udzielanie stypendiów,
pośrednictwo w pomocy stypendialnej, fundowanie nagród i inne.
§ 4 Majątek Fundacji
1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz nieruchomości i inne aktywa majątkowe
nabyte w czasie trwania Fundacji. 2. Fundusz założycielski w kwocie 6.000 PLN stanowi wkład
Fundatora w rozpoczęcie działalności Fundacji. 3. Aktywa majątkowe, o których mowa w § 4 ust. 1, to
w szczególności: 1) Darowizny, dotacje, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe poczynione na
rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne; 2) Wpływy ze zbiórek, aukcji i
przetargów organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz; 3) Dochody z działalności gospodarczej;
4) Odsetki kapitałowe, dywidendy i inne pożytki z akcji i udziałów; 5) Dochody z majątku Fundacji. 4.
Zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku jedynie wówczas, gdy w momencie
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że aktywa spadku przewyższają jego długi. 5. Majątek
Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych zgodnie z ustalonym programem
działania Fundacji oraz na pokrycie kosztów jej działalności. 6. Z funduszu założycielskiego na
działalność gospodarczą przeznacza się 1.000 PLN
§4a Rodzaje działalności Fundacji

Fundacja prowadzi działalność obligatoryjną:
A) Działalność statutową, która może być prowadzona jako działalność nieodpłatna pożytku
publicznego lub jako działalność odpłatna pożytku publicznego oraz może prowadzić działalność
fakultatywną
B) Działalność gospodarczą.
§4b Działalność statutowa
1. Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym statutem.
2. Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według PKD
2007):
1) Wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania (85.59.B)
2) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (88.10.Z)
3) Działalności związanej z upowszechnieniem kultury fizycznej i sportu (93.19.Z)
4) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy
społeczeństwami (94.99.Z)
5) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (94.99.Z)
6) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób (88.99.Z)
7) Działalności charytatywnej (88.99.Z)
8) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej (94.99.Z)
9) Promowania działań wolontariatu (94.99.Z)
3. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (wg PKD 2007):
1) Wypoczynku dzieci i młodzieży (93.29.Z)
§ 5 Działalność gospodarcza
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i niniejszego
Statutu.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub przez wyodrębnioną
jednostkę organizacyjną. Prowadząc działalność gospodarczą Fundacja może współdziałać z innymi
podmiotami w kraju i za granicą.
3. Działalnością gospodarczą prowadzoną samodzielnie przez Fundację kieruje Zarząd Fundacji.
4. Decyzję o powołaniu i likwidacji jednostki organizacyjnej wyodrębnionej w celu prowadzenia
działalności gospodarczej, lub o podjęciu w tym celu współdziałania z innymi podmiotami w kraju lub
za granicą, podejmuje Zarząd Fundacji.
5. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów Fundacji. Prowadzona przez
Fundację działalność gospodarcza jest wyłącznie działalnością dodatkową w stosunku do działalności
pożytku publicznego. Natomiast osiągana nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na
działalność pożytku publicznego.

6. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być - z zastrzeżeniem przypadków, w
których wymagane jest posiadanie szczególnych uprawnień, zezwoleń, lub koncesji - działalność w
zakresie:
1) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z;
2) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD
63.99.Z;
3) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania PKD 74.10.Z;
4) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD
74.90.Z;
5) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim - PKD 77.40.Z;
6) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe - PKD 82.91.Z;
7) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana - PKD 82.99.Z;
8) Działalność centrów telefonicznych (call center) - PKD 82.20.Z;
9) Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z;
10) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji - PKD 73.12.A;
11) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych - PKD 73.12.B;
12) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) - PKD 73.12.C;
13) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - PKD
73.12.D;
14) Działalność fotograficzna - PKD 74.20.Z;
15) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - PKD 59.11.Z;
16) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - PKD
59.13.Z;
17) Wydawanie książek - PKD 58.11.Z;
18) Wydawanie gazet - PKD 58.13.Z;
19) Wydawanie czasopism pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z;
20) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z;
21) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach - PKD 47.63.Z;
22) Pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z;
23) Działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z;
24) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;

25) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z;
§ 6 Organy Fundacji
Organami Fundacji są:
- Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
- Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
1. Zarząd Fundacji nie może imieniem Fundacji udzielić pożyczek lub zabezpieczać majątkiem
Fundacji w stosunku do Członków Zarządu Fundacji lub pracowników, zleceniobiorców albo
wykonawców,
także osób, z którymi wcześniej wymienieni 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. Zarząd Fundacji nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz Zarządu, albo pracowników,
zleceniobiorców, czy wykonawców 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. Zarząd Fundacji nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Zarządu, albo pracowników,
zleceniobiorców, czy wykonawców oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich.
4. Zarząd Fundacji nie może sprzedawać na szczególnych zasadach towarów lub usług Fundacji
Członkom jej organów lub pracownikom, zleceniobiorcom czy też wykonawcom oraz ich osobom
bliskim.
§ 7 Zarząd Fundacji
1.Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zarząd Fundacji
składa się z 2 (dwóch) do 10 (dziesięciu) osób powoływanych przez Radę Fundacji. Rada Fundacji
wskazuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
2a. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.
3. Do właściwości Zarządu Fundacji należy: 1) Realizacja celów Fundacji; 2) Opracowywanie rocznych i
wieloletnich planów działalności Fundacji; 3) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 4) Nabywanie
praw i zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji; 5) Zarządzanie majątkiem Fundacji; 6)
Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 7) Przygotowywanie sprawozdań z działalności Zarządu; 8)
Przygotowywanie sprawozdań o stanie finansowym Fundacji; 9) Nawiązywanie i rozwiązywanie
umów o pracę, zawieranie i rozwiązywanie umów z wolontariuszami oraz nadzorowanie działalności
pracowników i wolontariuszy; 10) Ustalanie regulaminów pracy Zarządu Fundacji oraz zakresów
czynności pracowników i wolontariuszy Fundacji;
11) Przygotowywanie i przedstawianie sprawozdań z działalności Fundacji dla Ministra nadzorującego
Fundację; 12) Prowadzenie Księgi Dobroczyńców Fundacji. 4. Sprawowanie funkcji w Zarządzie
wygasa w przypadku odwołania przez Fundatora, na skutek śmierci lub rezygnacji z funkcji Członka
Zarządu. 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu wraz z
drugim członkiem zarządu, Wiceprezes Zarządu wraz z drugim członkiem Zarządu oraz członek

zarządu wraz z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu. 6. Każdy członek Zarządu Fundacji
może prowadzić sprawy nie wykraczające poza zakres zwykłych czynności Fundacji. 7. Członek
Zarządu może być zawieszony w czynnościach w przypadku długotrwałej choroby. 8. Funkcje w
Zarządzie pełnione są nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem, którego wysokość ustala Fundator 9.
Zasady działania i podział czynności pomiędzy członków Zarządu Fundacji określa regulamin
uchwalony przez Zarząd
§7a Rada Fundacji
1. Rada jest organem opiniującym i kontrolnym Fundacji.
2. Rada składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków.
3. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator, a w razie jego śmierci albo utraty zdolności do
czynności prawnych – swoją decyzją Rada.
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe
c. Pozbawienia praw publicznych
d. Śmierci członka
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarzadzie.
6. Członkowie Rady Fundacji:
a. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku
małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkiem Zarządu,
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
§ 7b Zadania i tryb pracy Rady
1. Do zadań Rady należy w szczególności:
b. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
c. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji
d. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium
e. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
f. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji
g. Udzielenie zgody dla Zarządu w sprawie likwidacji Fundacji

h. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji innych
organów
2. Rada Fundacji zbiera się najmniej raz w roku.
3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Radcy z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,
zgłoszony na piśmie.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał- zwykłą większością głosów. W razie równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
5. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem
6. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
§ 8 Ofiarodawcy
Zarząd Fundacji może ustanowić wyróżnienia i nagrody i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla Fundacji.
§ 9 Likwidacja Fundacji
1. Fundacja może ulec likwidacji w razie zrealizowania celów, dla których została powołana, lub w
razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 2. Likwidacja Fundacji wymaga uchwały
Zarządu Fundacji podjętej jednomyślnie przez cały jej skład. 3. Likwidatorami Fundacji są członkowie
ostatniego Zarządu, chyba, że w uchwale o likwidacji Fundacji wyznaczono inne osoby do wykonania
tego zadania. 4. Likwidatorzy zakończą bieżące sprawy Fundacji oraz ściągną jej wierzytelności i
wypełnią jej zobowiązania. 6. Po zakończeniu swoich spraw likwidatorzy przedstawią sprawozdanie z
likwidacji Fundacji. 7. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może być przekazany na podstawie
uchwały na rzecz instytucji o zbliżonych celach działających w Rzeczypospolitej Polskiej.

