
Statut – Fundacja Ocalenie w Warszawie Strona 1 z 5 

STATUT  
FUNDACJI pod nazwą 
„Fundacja Ocalenie” 

zwany dalej jako „Statut” (tekst jednolity 27 grudnia 2016 r.) 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 
Fundacja pod nazwą „Fundacja Ocalenie”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona aktem notarialnym 
sporządzonym przez notariusza Waldemara Gładkowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 62, dnia 30.05.2000 r. repertorium A nr 3938/2000, działa na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), zwanej 
dalej ustawą o działalności pożytku publicznego, oraz postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2. 
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Prezydent 
Miasta Stołecznego Warszawy.  

3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. Fundacja może działać na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej i poza jej granicami. 

4. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

§3 
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do organizacji zrzeszających fundacje i inne 
organizacje pozarządowe w kraju i zagranicą. 

3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy  
o działalności pożytku publicznego. 

4. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie  
o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa  
w §5A Statutu; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji. 

5. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność 
odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności są 
rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy 
uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. 

6. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na działalność 
statutową Fundacji. 

§ 4. 
1. Fundacja używa pieczęci z nazwą i adresem Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

3. Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych. 

 
Rozdział II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 
§ 5 

Cele Fundacji są następujące: 

1. pomoc, integracja i aktywizacja obcokrajowców oraz Polaków i osób polskiego pochodzenia przebywających 
w Polsce lub planujących przyjazd do Polski, 

2. budowanie otwartego społeczeństwa poprzez upowszechnianie wiedzy o krajach i kulturach świata, 
promocja i wspieranie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom  
i dyskryminacji, 

3. promocja i wspieranie wolontariatu oraz innych form zaangażowania społecznego, 

4. wspieranie rozwoju systemu integracji społecznej w Polsce w tym integracji uchodźców i imigrantów, 

5. przeciwdziałanie ubóstwu i nierównościom społecznym na świecie poprzez pomoc rozwojową  
i humanitarną poza granicami Polski. 

§ 5A 

Fundacja swoje działania kieruje do: 

1. wszystkich ludzi zagrożonych marginalizacją  społeczną w tym w szczególności do: 

a. uchodźców i innych osób objętych ochroną międzynarodową oraz osób starających się o ochronę 
międzynarodową w tym osób przesiedlanych lub relokowanych do Polski, 
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b. imigrantów, 

c. Polaków powracających z emigracji, 

d. ofiar kataklizmów, konfliktów zbrojnych i wojen w tym ofiar traumy i tortur, 

e. grup szczególnie narażonych na dyskryminację w tym dzieci, kobiet, seniorów, osób  
z niepełnosprawnościami, osób z problemami zdrowotnymi, osób w trudnej sytuacji ekonomicznej lub  
w kryzysie, 

2. społeczności lokalnych i lokalnych liderów, 

3. instytucji, organizacji i przedsiębiorstw publicznych, pozarządowych i prywatnych oraz do grup 
nieformalnych, 

4. ogółu społeczeństwa  

§6 

1. Cele określone w §5 Statutu Fundacja realizuje poprzez wszelkie działania,  
w szczególności poprzez: 

a. poradnictwo społeczne, obywatelskie, integracyjne i międzykulturowe oraz pracę socjalną  
i środowiskową, 

b. pomoc specjalistyczną, w tym m.in. prawną, psychologiczną, terapeutyczną, psychiatryczną  
i medyczną,  

c. branie udziału oraz nadzorowanie postępowań sądowych dotyczących ochrony praw człowieka w tym 
cudzoziemców w Polsce i za granicą oraz reprezentowanie w postępowaniach przed sądami i organami 
władzy publicznej osób i organizacji, korzystających ze wsparcia fundacji w tym występowanie przed 
sądami administracyjnymi i cywilnymi w obronie interesu społecznego w tym interesów 
obcokrajowców, 

d. pomoc kryzysową, materialną, humanitarną i finansową, w tym zapewnienie noclegu, wyżywiania  
i transportu oraz długotrwałe formy pomocy mieszkaniowej, 

e. aktywizację zawodową, w tym poradnictwo zawodowe i podnoszenie kompetencji zawodowych, 

f. naukę języka polskiego oraz języków obcych 

g. naukę o kulturze polskiej, 

h. edukację w tym organizację konferencji, akademii, seminariów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, 
edukacji obywatelskiej i ekonomicznej oraz wspieranie edukacji dzieci i młodzieży, konkursy i 
stypendia, 

i. profilaktykę konfliktów i pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w tym mediacje, 

j. kampanie informacyjne, społeczne i inne działania medialne, 

k. badania, monitoring i działania strażnicze w tym polegające na kontrolowaniu funkcjonowania instytucji 
publicznych mających kontakt z cudzoziemcami, 

l. opracowywanie, wdrażanie, ewaluację i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań dotyczących 
integracji i aktywizacji w tym tworzenie narzędzi informatycznych i telekomunikacyjnych, 

m. działalność wydawniczą w tym wydawanie publikacji, filmów i innych materiałów, 

n. działania kulturalne w tym festiwale, wystawy i pokazy filmów, oraz wspieranie działalności placówek 
kulturalnych, kulturalno-oświatowych i wychowawczych, 

o. wspieranie kultywowania tradycji narodowych przez obcokrajowców mieszkających w Polsce i Polaków 
mieszkających za granicą, w tym opieka, odbudowa i renowacja miejsc związanych z kulturą i religią, 

p. profilaktykę zdrowia, wyjazdy wypoczynkowe i zdrowotne oraz upowszechnianie i promocję sportu, 

q. zapewnianie opieki dla dzieci i młodzieży oraz organizację wycieczek, kolonii i półkolonii 

r. wspieranie działań samopomocowych w tym spółdzielni socjalnych, 

s. wspieranie innych organizacji pozarządowych w tym użyczanie przestrzeni i wyposażenia, 

t. współpracę międzynarodową. 

2. O ile przepisy nie stanowią inaczej, dla osiągnięcia celów określonych w Statucie Fundacja może wspierać 
lub podjąć współpracę z każdym podmiotem. 

 

Rozdział III 
ORGANY FUNDACJI 

§ 7 
1. Organami Fundacji są  

a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 

b. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, 

c. Rada Fundacji, zwana dalej Radą. 
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2. Można być członkiem tylko jednego organu Fundacji jednocześnie. 

3. Członkowie organów Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w obradach, ale mają prawo zwrotu 
uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z realizacją obowiązków członka organu. 

4. Mandat członka organu Fundacji wygasa z dniem zakończenia kadencji lub odwołania członka organu lub  
z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w pracach organu Fundacji albo z chwilą śmierci członka 
organu Fundacji. 

5. Członkami organów Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

6. Odwołanie członka organu Fundacji może nastąpić w przypadku: 

a. nienależytego wykonywania obowiązków przez członka organu, 

b. zachowania nie licującego z godnością członka organu, 

c. naruszenia postanowień Statutu przez członka organu. 

7. Członkowie organu Fundacji w przypadku czasowej niemożliwości uczestnictwa w pracach organu mogą 
wyznaczyć pełnomocnika, który będzie reprezentował ich na posiedzeniach i który będzie dysponował ich 
głosem przy podejmowaniu decyzji przez ten organ. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie 
pisemnej i powinno określać czas oraz zakres obowiązywania udzielonego pełnomocnictwa. 

8. Na posiedzeniu organu mają prawo być obecni przedstawiciele innych organów Fundacji, o ile nie jest to 
sprzeczne z celem posiedzenia. 

9. Decyzje organów podejmowane są w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów.  
W przypadku równej liczby głosów decyduje, w zależności od organu, odpowiednio głos Prezesa Zarządu, 
Przewodniczącego Komisji lub Przewodniczącego Rady. 

 

§ 8 [Zarząd] 

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

2. Zarząd: 

a. podejmuje wszelkie czynności związane z bieżącą działalnością Fundacji, 

b. przygotowuje i uchwala projekty wieloletnie i roczne działania Fundacji, 

c. zarządza majątkiem Fundacji, 

d. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 

e. uchwala zmiany Statutu, 

f. uchwala zmianę celów statutowych Fundacji i sposobów ich realizacji, 

g. uchwala zmiany nazwy Fundacji, 

h. decyduje w sprawach prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej. 

 

3. Zarząd składa się z 1 do 7 członków, w tym Prezesa i w razie potrzeby - Wiceprezesa. Członków Zarządu 
powołuje i odwołuje Komisja w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów. Prezes Zarządu 
powoływany jest przez Komisję na czas nieoznaczony. Wiceprezes Zarządu i Członkowie Zarządu 
powoływani są przez Komisję na dwuletnie kadencje.  

4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania 
dokumentów w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy Członek Zarządu (reprezentacja jednoosobowa). Do 
czynności zobowiązujących przekraczających 50 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków zarządu.  
W przypadku Zarządu jednoosobowego uprawnionym do reprezentowania Fundacji jest Prezes Zarządu 
jednoosobowo. 

5. Dwaj członkowie Zarządu działający łącznie mogą udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji  
i podpisywania w imieniu Fundacji dokumentów. Zarząd prowadzi rejestr pełnomocnictw.  

6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

7. Zasady pracy Zarządu precyzuje Regulamin Pracy Zarządu uchwalany przez Komisję, uwzględniający 
poniższe zapisy.  

8. Zarząd obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

9. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek innego członka Zarządu 
albo na wniosek Komisji.  

10. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia przez osoby do tego uprawnione, Prezes Zarządu 
zobowiązany jest zwołać posiedzenie nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.  

11. W porządku obrad posiedzenia zobowiązany jest umieścić punkty wnioskowane przez inicjatora zwołania 
posiedzenia. O terminie posiedzenia Prezes Zarządu zawiadamia pozostałych Członków Zarządu oraz 
Komisję, co najmniej 3 dni przed datą posiedzenia. Jeżeli posiedzenie Zarządu odbywa się w trybie 
przewidzianym przez § 8 ust.10 Statutu, Członkowie Zarządu oraz Komisja powinny zostać powiadomione  
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o terminie posiedzenia nie później niż na 24 godziny przed jego rozpoczęciem. Zawiadomienie powinno 
zawierać porządek obrad.  

12. Zarząd może podjąć uchwały jedynie w sprawach wymienionych w porządku obrad, chyba że na 
posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia 
uchwały w sprawie nie uwzględnionej w porządku obrad. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia 
Zarządu pomimo statutowego wymogu, posiedzenie Zarządu zostanie niezwłocznie zwołane przez innego 
Członka Zarządu.  

13. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez zachowania formalności, o których mowa wyżej jeżeli na 
posiedzeniu stawią się wszyscy Członkowie Zarządu i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia 
posiedzenia w tym trybie. Na tak zwołanym posiedzeniu ustalenie porządku obrad wymaga zgody 
wszystkich Członków Zarządu. 

14. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za 
pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności 
powiadomienia wszystkich Członków Zarządu. Głosowanie podjęte w tym trybie, które nie zostanie 
potwierdzone pisemnie przez wszystkich głosujących w terminie 7 dni od daty głosowania, będzie 
nieważne, o ile za zgodą wszystkich członków nie zostanie wydłużony z uwagi na szczególne okoliczności. 

 
§9 [Komisja] 

1. Komisja składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego Komisji. Członków Komisji powołuje  
i odwołuje Komisja w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów. Członkowie Komisji są 
powoływani przez Komisję na czas nieoznaczony. Mandat członka Komisji wygasa z dniem odwołania 
Członka Komisji lub z chwilą złożenia, na ręce Zarządu, pisemnej rezygnacji z udziału w pracach Komisji albo 
z chwilą śmierci członka Komisji.  

2. W sytuacji gdy wszyscy członkowie Komisji zrezygnowali z udziału w pracach Komisji bez dokonania 
wyboru kolejnego składu Komisji, nowy skład Komisji jest powoływany przez Radę w drodze uchwały 
przyjętej zwykłą większością głosów. 

3. Członkowie Komisji nie mogą być też spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, 
związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu. 

4. Komisja jest organem kontroli i nadzoru. Komisja posiada także uprawnienia opiniodawcze. Do kompetencji 
Komisji należy w szczególności: 

a. stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności, 

b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, 

c. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz decyzja w sprawie 
udzielenia Zarządowi absolutorium za rok objęty sprawozdaniem, 

d. ustalanie wytycznych co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób 
współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych, 

e. uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu, 

f. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 

g. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd, 

h. ustalanie wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków. 

5. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy bądź na wniosek innego członka 
Komisji albo na wniosek Zarządu. 

§ 10 [Rada] 

1. Rada składa się z 1 do 5 członków, w tym Przewodniczącego. Członków Rady powołuje Zarząd w drodze 
uchwały na czas nieokreślony. Członków Rady odwołuje Rada w drodze uchwały podjętej zwykłą 
większością głosów.  

2. Rada zasadniczo jest organem opiniodawczym Fundacji. Do kompetencji Rady należy w szczególności 
wydawanie opinii na temat kwestii i pytań przedstawionych przez Zarząd lub Komisję. 

3. W przypadku jednoosobowej Rady decyzje podejmowane są jednoosobowo. 

4. Do szczególnej kompetencji Rady należy powoływanie członków Komisji gdy wszyscy członkowie Komisji 
zrezygnowali z udziału w pracach Komisji bez dokonania wyboru kolejnego składu Komisji. 

 
 

Rozdział IV 
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§ 11. 
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4000 zł (słownie: czterech tysięcy złotych) przyznany 
w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości  
i ruchomości nabyte przez Fundację w okresie jej działalności. 
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§ 12. 
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 
§ 13. 

1. Dochodami Fundacji są: 

a. darowizny, spadki i zapisy, otrzymane zarówno z kraju jak i z zagranicy, 

b. subwencje osób prawnych i organizacji, 

c. dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych, 

d. odsetki od środków na rachunkach bankowych, 

e. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego. 

2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich 
celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku  
z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezspornym 
jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych 
Fundacji oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 

 
§ 14. 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne. 
 

§ 15. 
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów 
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub 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”, 

2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów 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 organów 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 na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich Osoby Bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
Rozdział V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 16. 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla realizacji których została ustanowiona lub wobec 
wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku. 

2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd. 

§ 17. 
Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 

 
§ 18. 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 

Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. 
 


