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STATUT 

FUNDACJI „Siłą Rzeczy” 
Z dnia 12 kwietnia 2016 r.  

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Fundacja „Siłą Rzeczy”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krzysztofa 

Barańskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez 

notariusza Marię Grodzicką w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy 

ul. Ogrodowej 3 lok. 16, w dniu 25 stycznia 2016 r., działa na podstawie obowiązującej 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu. 

 

§ 2 

 

Fundacja jest apolityczna, niezależna wyznaniowo i jako organizacja zarejestrowana ma 

osobowość prawną. 

 

§ 3 

 

Siedzibą Fundacji jest Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej, 

przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona 

prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może się posługiwać tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych. 

 

§ 4 

 

Ministrem właściwym ze względu na zakres działania i cele Fundacji jest Minister 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezydent m.st. Warszawy. 

 

 

Cele i zasady działania Fundacji. 

 

§ 5 

 

Cele działania Fundacji: 

1. działalność dobroczynna i prospołeczna, w szczególności na rzecz osób 

społecznie wykluczonych, np. chorych psychicznie, z problemami emocjonalnymi, w 

trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych, bezrobotnych i poszukujących pracy 

2. pomoc materialna i organizacyjna osobom społecznie wykluczonym 

3. aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia osób społecznie wykluczonych 

4. promocja i organizacja wolontariatu w zakresie pomocy osobom społecznie 

wykluczonym 

5. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, poradniczej, terapeutycznej 

i psychoterapeutycznej 

6. promowanie profilaktyki zdrowotnej i zachowań prozdrowotnych 

7. prowadzenie działalności doradczej w zakresie rehabilitacji społecznej i 

zawodowej 

8. działalność na rzecz równouprawnienia 

9. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  

10. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

11. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (dz.u. 2003 nr 96 poz. 873 ze zm.) w zakresie określonym w art.4 

ust.1 pkt 1-32 tej ustawy 
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12. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 

13. działalność na rzecz ochrony środowiska  

 

 

§ 6 

 

Dla realizacji swoich celów Fundacja podejmuje samodzielnie, bądź inicjuje i wspiera 

zadania w zakresie: 

1. pomocy w dążeniu do samowystarczalności finansowej osób znajdujących się 

w sytuacji kryzysowej poprzez pomoc w znajdywaniu pracy 

2. wspierania procesu powrotu do społeczeństwa osób wykluczonych poprzez 

przeprowadzanie szkoleń 

3. doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej osobom w trudnej sytuacji życiowej 

4. organizowania akcji solidarnościowych na rzecz potrzebujących w kraju i za 

granicą 

5. prowadzenia akcji informacyjnych oraz promowanie idei solidarności 

międzyludzkiej 

6. promowania wolontariatu — pokazywanie sposobów pomagania potrzebującym 

7. współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie wymienionym w § 5 

8. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego 

9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, promocji zatrudnienia 

i aktywizacji zawodowej 

10. ekologii i ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz 

osób niepełnosprawnych, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy 

społecznej i działalności charytatywnej, upowszechniania i ochrony wolności i 

praw człowieka  

 

 

Majątek i dochody Fundacji. 

 

§ 7 

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące) 

złotych, z czego 1000 (jeden tysiąc) zł jest przeznaczony na działalność gospodarczą, 

oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

 

§ 8 

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą z: 

1. darowizn, spadków, zapisów 

2. dotacji i subwencji oraz grantów 

3. dochodów ze zbiórek  

4. dochodów z działalności gospodarczej opisanej w § 10 

5. dochodów z majątku Fundacji 

6. odsetek od wkładów na rachunkach bankowych 

 

 

§ 9 

 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być 

użyte na realizację dowolnych celów Fundacji, chyba że spadkodawca lub donator 

określił konkretny cel. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji. 
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3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

 

§ 10 

 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Cały dochód z jej prowadzenia 

przeznaczony będzie na cele statutowe. 

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 to:  

38. 11. Z.  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 

38. 31. Z.  Demontaż wyrobów zużytych 

38. 32. Z.  Odzysk surowców z materiałów segregowanych 

47. 19. Z.  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w 

niewyspecjalizowanych sklepach 

47. 89. Z. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na 

straganach i targowiskach 

47. 91. Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży 

wysyłkowej lub internet 

47. 99. Z.  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami 

49. 42. Z.  Działalność usługowa związana z przeprowadzkami 

64. 99. Z.  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

95. 21. Z.  Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego 

użytku 

95. 22. Z.  Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz 

sprzętu użytku domowego i ogrodniczego 

95. 23. Z.  Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych 

95. 24. Z.  Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego 

95. 25. Z.  Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii 

81. 21. Z.  Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 

88. 99. Z.  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

 

3. Działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga koncesji, zezwolenia lub 

pozwolenia, Fundacja podejmie po uzyskaniu wymaganego uprawnienia. 

 

 

Władze Fundacji. 

 

§ 11 

 

1. Organami Fundacji są: 

- Fundator 

- Zarząd Fundacji 

 

 

Fundator 

 

§ 12 

 

1. Do kompetencji Fundatora należy: 

- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, 

- podziału funkcji członków Zarządu Fundacji, 

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie członkom 

absolutorium z działania, 

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z Fundacji. 

 

 

 

 



4 

 

Zarząd Fundacji. 

 

§ 13 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób w tym Prezesa. 

2. Zarząd może pobierać za swoją pracę wynagrodzenie zgodnie z zapisami ustawy 

o fundacjach. Wynagrodzenia członków Zarządu będą finansowane z dochodów 

Fundacji, bez naruszenia kapitału założycielskiego. 

3. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji składając pisemne 

oświadczenie na ręce Fundatora. 

4. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.  

 

 

§ 14 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji 

b) realizacja celów statutowych 

c) zarządzanie majątkiem Fundacji 

d) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych 

e) uchwalanie regulaminów 

f) zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzeń 

g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji 

h) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną 

Fundacją oraz likwidacją Fundacji. 

 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością 

głosów. W przypadku zarządu jednoosobowego decyzje podejmuje Prezes zarządu. 

W przypadku wieloosobowego zarządu decyzje podejmuje są w obecności 

przynajmniej dwóch członków, w tym Prezesa. W przypadku równości głosów – głos 

Prezesa Zarządu Fundacji jest głosem rozstrzygającym. 

 

  

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O posiedzeniu muszą być powiadomieni 

wszyscy członkowie Zarządu, pisemnie lub z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej, minimum 3 dni przed terminem posiedzenia. 

 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku. 

 

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

 

 

Sposób Reprezentacji 

 

§ 15 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy członek 

Zarządu. 

2. Jeśli Zarząd składa się z więcej niż jednej osoby, oświadczenie woli w sprawach 

związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5’000 (pięć tysięcy) 

złotych składają dwaj członkowie Zarządu łącznie. 
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Zmiana Statutu 

 

§ 16 

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w pełnym składzie. Zmiany statutu 

mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych 

w akcie założycielskim. 

 

 

Połączenie z inną fundacją. 

 

§ 17 

 

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. 

 

 

§ 18 

 

Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje zarząd, przy czym jego decyzje 

zapadają w drodze jednomyślnej uchwały. 

 

 

Likwidacja Fundacji. 

 

§ 19 

 

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

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 

3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 

przeznaczone mocą uchwały na rzecz innych działających w Rzeczpospolitej Polskiej 

fundacji o zbliżonych celach. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 20 

 

W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 

6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz inne przepisy prawa regulujące działalność 

fundacji. 


