
 

 

STATUT 

FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Fundacja pod nazwą “Fundacja Przyjaciółka”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez 
Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Fundatorem, aktem notarialnym 
sporządzonym przez notariusza Barbarę Skoczyńską-Soroko, prowadzącą Kancelarię 
Notarialna w Warszawie, przy ulicy Sulkiewicza 9 m. 7, dnia 11 lipca 2000 r., repertorium A 
Nr 3879/2000, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 
(Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

 

§ 2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

§ 4 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dla 
właściwego realizowania założonych przez siebie celów społecznych i gospodarczych. 

§ 5 

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę. 

§ 6 



1. Fundacja może ustanowić odznaki honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla realizacji 
celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.  

2. Zasady przyznawania odznak i nagród ustalone zostaną w Regulaminie Przyznawania 
Odznak Honorowych, Nagród i Wyróżnień.  

§ 61 

Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych. 

§ 62 

Fundacja może przystępować do stowarzyszeń, związków stowarzyszeń i formacji 
społecznych. 

 

Rozdział II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 7 

Fundacja prowadzi działalność na rzecz: 

1. dzieci i młodzieży, w szczególności wychowujących się w pieczy zastępczej lub z 
rodzin wielodzietnych, 

2. rozwoju i upowszechnienia rodzinnej opieki zastępczej, 

3. grup szczególnego ryzyka, a w szczególności trudnej młodzieży, w tym młodzieży 
pochodzącej z rodzin w kryzysie lub sprawiających problemy wychowawcze, 

4. kobiet samotnie wychowujących dzieci,  

5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

6. ofiar klęsk żywiołowych i działań wojennych, 

7. innych osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej 
w stosunku do społeczeństwa. 

§ 8 

Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji 
następujących celów: 

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2. wspierania i wyrównywania szans dzieci i młodzieży wychowującej się w pieczy 
zastępczej, w tym dzieci biologicznych opiekunów zastępczych, 

3. podnoszenia kompetencji i integracji społecznej opiekunów zastępczych, 

4. wspierania integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka, przede 
wszystkim trudnej młodzieży, w tym młodzieży pochodzącej z rodzin w kryzysie lub 
sprawiającej problemy wychowawcze; 



5. świadczenia pomocy w zakresie opieki społecznej na rzecz kobiet samotnie 
wychowujących dzieci; 

6. działalności charytatywnej; 

7. ochrony i promocji zdrowia; 

8. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

9. wypoczynku dzieci i młodzieży; 

10. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn; 

11. upowszechniania wśród kobiet programów dotyczących godzenia ról zawodowych i 
rodzicielskich; 

12. nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

13. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 

14. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 
granicą; 

15. promocji i organizacji wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych; 

16. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy; 

17. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 
organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie Statutu. 

§ 9 

Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez: 

1. organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia dzieci 
i kobiet, 

2. organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania dzieci,  

3. finansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji dzieci, 

4. pomoc w zakupie sprzętu medycznego dla placówek zajmujących się leczeniem dzieci,  

5. dofinansowywanie działalności rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i domów 
dziecka oraz schronisk dla samotnych matek, 

6. organizowanie akcji społecznych promujących rodzinną opiekę zastępczą, 

7. organizowanie i udział w finansowaniu podnoszenia kompetencji opiekunów 
zastępczych, 

8. zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z rodzin w kryzysie, 

9. fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci,  

10. organizowanie placówek świadczących pomoc w uzyskaniu przez dzieci i ich rodziców 
odpowiednich porad dotyczących praw dziecka i praw kobiet samotnie wychowujących 
dzieci, 

11. organizowanie działań doradczych dla osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji 
zawodowej; 



12. organizowanie akcji społecznych dla bezrobotnych, promujących kształcenie, 
dokształcanie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych w tych dziedzinach, które 
odpowiadają potrzebom rynku pracy; 

13. organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie młodzieży w 
zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności; 

14. organizowanie akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania 
kobiet samotnie wychowujących dzieci; 

15. prowadzenie doradztwa i udzielanie doraźnej pomocy dla kobiet pracujących i 
wychowujących dzieci, w zakresie godzenia ról zawodowych i rodzicielskich; 

16. organizowanie akcji adresowanych do pracodawców, promujących niestandardowe 
formy zatrudniania dla kobiet wychowujących dzieci; 

17. organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób 
niepełnosprawnych; 

18. upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie 
szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego 
uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację; 

19. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji, 
o których mowa w § 9 Statutu; 

20. organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz wydawanie książek związanych z realizacją 
celów Fundacji, o których mowa w § 8 Statutu. 

§ 91 

1. Działalność wskazana w § 9 prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji 
pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność 
statutowa. 

2. Przychód Fundacji z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie 
prowadzeniu działalności pożytku publicznego. 

§ 10 

Dla realizacji swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub 
osób fizycznych, zbieżną z celami Fundacji. 

 

Rozdział III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 11 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez założyciela Fundacji, tzn. 
Edipresse Polska S.A. w kwocie pieniężnej w wysokości 3.000,00 (słownie: trzy tysiące) 
złotych, a w przyszłości także środki pieniężne, papiery wartościowe, nieruchomości i 
ruchomości oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania. 



2. W majątku Fundacji Fundator przeznacza kwotę w wysokości 1.000,00 (słownie: jeden 
tysiąc) złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, o której mowa w § 28 Statutu. 

§ 12 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 

§ 13 

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: 

1) darowizn, spadków, zapisów, 

2) subwencji, dotacji, grantów oraz innych nieodpłatnych przysporzeń od instytucji 
państwowych i osób prawnych, 

3) środków uzyskanych ze zbiórek publicznych, loterii, aukcji i imprez publicznych 
organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, po uzyskaniu zezwoleń określonych 
właściwymi przepisami, 

4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 

5) dochodów z odpłatnej działalności statutowej w sferze zadań publicznych organizacji 
pożytku publicznego, 

6) dochodów z działalności, o której mowa w § 61. 

§ 14 

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych oraz w środkach 
trwałych. 

2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. 

3. Dochody pochodzące ze źródeł określonych w § 13 mogą być użyte na realizację 
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 
prawa składa Zarząd Fundacji. 

5. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych, określenia wysokości kwot 
przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami 
zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji, po uzyskaniu opinii Rady 
Fundacji, kierując się wolą spadkodawców, zapisodawców lub darczyńców. 

§ 15 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek, ani zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w 
stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji, jej pracowników oraz osób, z 
którymi Fundator, pracownicy lub członkowie organów pozostają w związku małżeńskim, 
we wspólnym pożyciu, albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z 
tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”). 

2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatora, członków organów 
Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 
do osób trzecich, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na 
warunkach preferencyjnych. 



3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatora, członków organów 
Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu 
Fundacji.  

4. Fundacja nie może dokonywać, zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczy Fundatora, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 16 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza – i to jedynie wtedy, gdy w chwili składania 
tego oświadczenia jest oczywiste, że wartość ustalonego w inwentarzu stanu czynnego 
spadku przewyższa długi spadkowe. 

 

Rozdział IV 

WŁADZE FUNDACJI 

 

§ 17 

Władzami Fundacji są: 

1) Zarząd Fundacji, 

2) Rada Fundacji. 

 

Rozdział V 

ZARZĄD FUNDACJI 

 

§ 18 

1. Zarząd Fundacji składa się z 3-5 osób i jest powoływany na czas nie oznaczony przez 
Fundatora. 

2. Fundator może zostać członkiem Zarządu. 

3. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie. 

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania 
członka Zarządu. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorów następuje w przypadku: 

a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji; 

b) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu; 

c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu; 

d) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte 
wypełnianie sprawowanej funkcji. 

5. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa. 



6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
Członkowie Zarządu nie mogą pozostawać z członkami Rady Fundacji w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej. 

7. Członkowie Zarządu składają oświadczenie o niekaralności, tj., że nie byli skazani 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie pozostają z członkami Rady Fundacji w 
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 
lub podległości służbowej, zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 4-5 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 234 poz. 1536 z 2010 r.). 

8.  

§ 19 

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących działania 
Fundacji. 

§ 20 

Do uprawnień i obowiązków Zarządu należą następujące sprawy: 

1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

2. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 

3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

4. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 

5. ustalanie regulaminu Biura Fundacji,  

6. ustalanie Regulaminu Przyznawania Odznak Honorowych, Nagród i Wyróżnień,  

7. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na 
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności 
statutowej oraz w działalności gospodarczej, 

§ 21 

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. 

 

2. Do ważnego podjęcia uchwały wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków 
Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. 

§ 22 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub 
Wiceprezes Zarządu. 

 

Rozdział VI 

RADA FUNDACJI 

 



§ 23 

1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę nad 
działalnością Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z 3-5 osób i jest powoływana na czas nieoznaczony. 

3. Radę Fundacji powołuje Fundator, przy czym członkowie Rady Fundacji nie mogą być 
członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 
służbowej. 

4. Członkiem Rady Fundacji mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe.  

5. Fundator może odwołać Radę Fundacji lub każdego z jej członków w każdym czasie. 

6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą śmierci, pisemnej rezygnacji złożonej na 
ręce Rady, odwołania lub prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślne. 

7. Odwołanie Członka Rady następuje w wyniku: sądowego pozbawienia go praw 
publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych, bądź zaistnienia innych 
okoliczności, które uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji 
przez Członka Rady albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka Rady 
Fundacji.   

8. Rada Fundacji wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch 
wiceprzewodniczących. 

9. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i 
przewodniczy posiedzeniom Rady.  

10. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. 
Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji 
zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za rok poprzedni.  

11. Każdy z członków Rady Fundacji składa oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów 
dotyczących członkostwa tj.: oświadczenie o niekaralności oraz o niepozostawaniu w 
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i 
podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu, zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 
pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 234 poz. 1536 z 
2010 r.).  

§ 24 

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na 
pisemny wniosek Zarządu, Fundatora lub co najmniej 1/3 członków Rady. 

3. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia 
Wiceprzewodniczący albo inna osoba wskazana przez Przewodniczącego. 



4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady. W przypadku równej ilości 
głosów przeważa głos prowadzącego obrady. 

5. Rada Fundacji pełni swoje obowiązki kolegialnie może jednak delegować swoich 
członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. 

6. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni Fundatorzy lub przedstawiciele 
Fundatorów, jak również członkowie Zarządu. 

§ 25 

1. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest 
uprawniona do: 

a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 
działalności Fundacji, 

b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, 

c) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym. 

2. Każdy Członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz 
żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu i pracowników 
Fundacji.  

§ 26 

Rada Fundacji propaguje cele, dla których realizacji Fundacja została utworzona. Do 
kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji. Do 
zadań Rady Fundacji należy ponadto: 

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz 
sprawozdań z ich realizacji, jak również sprawozdań finansowych sporządzanych przez 
Fundację; 

2. ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium; 

3. proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu przedstawionych Radzie 
przez Fundatorów lub Zarząd do zaopiniowania; 

4. zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji, jak również 
kontrola bieżącej działalności Fundacji; 

5. przyznawanie nagród, stypendiów i wyróżnień, określonych uchwałą Zarządu osobom 
wyłonionym spośród kandydatów wskazanych przez Fundatorów, Zarząd oraz członków 
Rady; 

6. podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych dla kompetencji Rady w niniejszym Statucie. 

 

§ 27 

Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i 
przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem. 

 

Rozdział VII 



DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

 

§ 28 

[wykreślony] 

 

§ 29 

[wykreślony] 

 

§ 30 

[wykreślony] 

 

Rozdział VIII 

ZMIANA STATUTU 

 

§ 31 

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Fundator. 

 

Rozdział IX 

ZMIANA CELU FUNDACJI 

 

§ 32 

Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana 
celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i ich rejestracji 
przez właściwy Sąd. 

 

Rozdział X 

POŁĄCZENIE FUNDACJI 

 

§ 33 

W celu efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 

 

§ 34 

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator. 

 



Rozdział XI 

LIKWIDACJA FUNDACJI 

 

§ 35 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

 

§ 36 

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.  

 

Rozdział XI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 37 

Fundator oświadcza, iż jest wyłącznie uprawnionym do używania nazwy „Przyjaciółka” i 
wyraża zgodę na posługiwanie się tą nazwą przez Fundację.  

 

§ 38 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta 
stołecznego Warszawy.” 

 


