
TEKST JEDNOLITY 

STATUTU FUNDACJI Pomocy Dzieciom „Fundacja NEW AGE DZIECIOM” 

z dnia 9 lipca 2019 r. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Pomocy Dzieciom „Fundacja NEW AGE DZIECIOM” 

ustanowiona przez NEW AGE Sp. z o.o. zwaną dalej „FUNDATOREM”. 

2. Fundacja może używad nazwy skróconej „Fundacja NEW AGE DZIECIOM”. 

3. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Barbara 

Pełny z Kancelarii Notarialnej w Łomży, ul. Polowa 20, dnia 23.10.2017 r. (Repertorium A Nr 

2499/2017). 

4. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku 

(Dz.U. 1984 Nr 21, poz. 97, ze zm.) orazUstawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96, poz. 873, ze zm.),jak również innych 

obowiązujących przepisów prawa dotyczących przedmiotu działalności Fundacji oraz na 

podstawie niniejszego statutu. 

5. Fundacja jest niezależna od wszelkich organizacji politycznych, gospodarczych i religijnych. 

 

§ 2 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego. 

§ 3 

Fundacja posiada osobowośd prawną. 

§ 4 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

2. Fundacja może przenieśd swoją siedzibę. 

§ 5 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzid działalnośd poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 6 

Fundacja może tworzyd oddziały i biura na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

Nazwa Fundacji może byd tłumaczona na języki obce. 

§ 7 

Fundacja używa okrągłej pieczęci z pełną nazwą Fundacji. 



§ 8 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

 

Rozdział II 

Cele, zakres, formy i zasady działania Fundacji 

§ 9 

Fundacja została powołana dla realizacji szeroko pojętej pomocy dla rodzin i dzieci, w tym dzieci 

przebywających czasowo lub na stałe w publicznych i niepublicznych ośrodkach wychowawczych i 

opiekuoczych takich jak domy dziecka, pogotowia opiekuocze, dzienne ośrodki pomocy dzieciom 

poprzez: 

1. Podejmowanie działao na rzecz finansowania kosztów pobytu dzieci w wyżej wymienionych 

ośrodkach. 

2. Wspieranie i finansowanie różnorodnych form opieki na dziedmi, w tym pomocy społecznej, 

kosztów leczenia oraz rehabilitacji. 

3. Wspieranie i finansowanie zakupów wyposażenia do wyżej wymienionych ośrodków. 

4. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie opieki nad wychowywanymi poza domami 

rodzinnymi dziedmi, w tym wspomaganie programów adopcyjnych. 

5. Upowszechnianie w społeczeostwie wzorów opieki i pomocy kierowanej do wychowywanych 

poza domami rodzinnymi dzieci. 

6. Pomoc finansową i/lub rzeczową placówkom i ośrodkom opieki nad dziedmi.   

7. Realizowanie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

8. Prowadzenie działalności charytatywnej. 

Powyższe cele statutowe Fundacji spełniają kryteria zadao pożytku publicznego w zakresie: 

a) działalności na rzecz osób małoletnich, pozostających w niedostatku,  

b) pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 

c) działalności charytatywnej. 

§ 10 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Niesienie pomocy w zaopatrzeniu i finansowaniu zakupu żywności, środków czystości, ubrao,  

obuwia, potrzebnego wyposażenia, sprzętu sportowego, sprzętu rehabilitacyjnego, 

finansowaniu nauki, rozrywki i wypoczynku dla dzieci przebywających w wyżej wymienionych 

ośrodkach. 

2. Organizację działao zmierzających do pozyskiwania środków finansowych stanowiących 

dochody Fundacji. 

3. Współpracę z placówkami powołanymi w celu opieki nad wychowywanymi poza domami 

rodzinnymi dziedmi. 

4. Organizowanie szkoleo, sympozjów czy konferencji na temat udzielania pomocy i współpracy 

z placówkami powołanymi w celu opieki nad  wychowywanymi poza domami rodzinnymi 

dziedmi. 

5. Kształcenie personelu dedykowanego do opieki nad dziedmi, w tym wolontariuszy. 



6. Działalnośd informacyjną i propagowanie programów adopcyjnych, a także uczestnictwo w 

działalności wydawniczej. 

7. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami  

i fundacjami w zakresie celów działania Fundacji, a szczególnie w zakresie ochrony zdrowia, 

edukacji i opieki nad wychowywanymi poza domami rodzinnymi dziedmi. 

8. Współpracę z instytucjami paostwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi  

w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie 

celami Fundacji. 

9. Likwidację dysfunkcji w rodzinie niepełnej tj. przede wszystkim pomoc materialną, 

finansową, rzeczową, prawną, medyczną i inną; 

 

§ 11 

Zasady i formy działania Fundacji: 

1. Fundacja jednoczy ludzi dobrej woli gotowych wspierad inicjatywy Fundacji w zakresie 

realizacji działao będących jej celami statutowymi. 

2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może stad się członkiem federacji lub organizacji 

skupiających organizacje pozarządowe na szczeblu regionalnym, narodowym lub 

międzynarodowym. 

3. Fundacja może ustanowid medale i odznaki honorowe oraz przyznawad je wraz z innymi 

wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych 

przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

4. Fundacja opiera swoją działalnośd na pracy społecznej współpracowników, w tym 

świadczonej w formie wolontariatu zgodnie z ustawą o wolontariacie.  

5. Decyzją władz Fundacji Fundacja może korzystad z pracy wykwalifikowanych pracowników 

etatowych oraz współpracowników wynagradzanych na zasadzie innej niż umowa o pracę. 

6. Fundacja w obszarze swojego działania może otwierad oddziały, przedstawicielstwa (w tym 

zagraniczne) i inne placówki. 

§ 12 

Określone wyżej cele fundacji jak również sposoby ich realizacji mogą byd zmienione poprzez zmianę 

niniejszego statutu. 

§ 13 

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalnośd pożytku publicznego w zakresie określonym  

w paragrafach 9 i 10 statutu. 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 14 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej w wysokości 1 000 zł (słownie: 

jednego tysiąca złotych). 

§ 15 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 



§ 16 

Fundacja może czerpad dochody z następujących źródeł: 

1. Darowizny z majątku Fundacji: ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych; 

2. Subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane z terenu kraju jak i z zagranicy; 

3. Kwoty przekazane przez instytucje i organizacje, które zgodzą sie wspierad Fundację w jej 

dziele; 

4. Dochody ze zbiórek oraz imprez zamkniętych i publicznych; 

5. Odpisy 1% podatku przekazane przez Urzędy skarbowe jako organizacja pożytku publicznego; 

6. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

§ 17 

Dochody pochodzące ze źródeł wskazanych w paragrafie 16 będą użyte na realizację celów 

statutowych Fundacji, a Ofiarodawcy mogą wskazad cel, na który przeznaczają darowiznę. 

§ 18 

W zakresie zarządzania i gospodarowania mieniem Fundacji zabrania się dokonywania następujących 

rozporządzeo: 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązao majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków organów, współpracowników lub pracowników oraz osób, z którymi jej 

członkowie, członkowie organów, współpracownicy lub pracownicy organizacji pozostają  

w związku małżeoskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieostwa  

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej 

„osobami bliskimi”, 

2. Przekazywania majątku na rzecz członków organizacji, członków organów, 

współpracowników lub pracowników 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. Wykorzystywania majątku na rzecz członków organizacji, członków organów, 

współpracowników lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednie wynika ze statutowego celu 

organizacji, 

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organizacji, członkowie jej organów, współpracownicy lub pracownicy oraz ich 

osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

§ 19 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku 

tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku 

przewyższa długi spadkowe. 

§ 20 



Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub 

łącznej, mogą otrzymad tytuł Sponsora Fundacji. Decyzję w tej sprawie podejmie Rada na wniosek 

Fundatora. 

§ 21 

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych. 

2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizowanie celów 

statutowych oraz pokrywanie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 

§ 22 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Fundacji jest opracowany przez Zarząd Fundacji plan 

dochodów i wydatków Fundacji ustalony na okres roku kalendarzowego i zaakceptowany 

przez Zarząd, Fundatora, oraz Radę Fundacji. 

3. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe na zasadach określonych  

w przepisach o rachunkowości oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym 

poprzez zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej. 

4. Fundacja przekazuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe właściwemu organowi 

administracji publicznej w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego.  

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

§ 23 

Organami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji 

2. Zarząd Fundacji 

§ 24 

Fundator ustanawia Radę Fundacji. 

§ 25 

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniotwórczych i nadzorczych. Rada 

działa na podstawie uchwalonego Regulaminu Rady fundacji. Regulamin Rady Fundacji zostaje 

zatwierdzony bezwzględną większością głosów członków Rady. 

§ 26 

1. Rada składa się z od 2 do 5 członków. 

2. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie. Mogą jednakże otrzymywad z tytułu 

pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie nie wyższe 

niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez 

Prezesa GUS za poprzedni rok. 

3. Decyzje i opinie Rady są ważne, gdy podejmowane są przy obecności co najmniej połowy 

członków Rady. 



4. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. 

5. Posiedzenia Rady odbywają sie co najmniej dwa razy w roku. 

6. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 

7. Posiedzenia Rady są protokołowane. 

8. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawad w związku małżeoskim lub we wspólnym 

pożyciu z członkami Zarządu, jak również nie mogą byd skazani wyrokiem prawomocnym za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 27 

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego, zwykłą 

większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków.    

 

§ 28 

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu. 

§ 29 

Do zakresu działania Rady należy: 

1. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji; 

2. Opiniowanie krótko i długofalowych programów działania Fundacji; 

3. Wyrażanie opinii w sprawach przedkładanych przez Zarząd; 

4. Rozpatrywanie rocznych sprawozdao Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat, ich 

opiniowanie oraz zatwierdzanie; 

5. Podejmowanie decyzji o wynagrodzeniach dla Zarządu Fundacji; 

6. Opiniowanie propozycji zmiany statutu Fundacji; 

7. Uchwalanie regulaminu Rady i opiniowanie regulaminu Zarządu Fundacji. 

 

§ 30 

1. Zarząd Fundacji składa się z od 3 do 5 osób i jest powoływany na czas nieokreślony przez 

Fundatora spośród osób fizycznych lub prawnych. 

2. Fundator może zostad członkiem Zarządu. 

3. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania, w każdym czasie, Zarządu lub każdego z jego 

członków. 

4. Fundator wyznacza Prezesa Zarządu, który w przypadku śmierci Fundatora przejmuje 

wszelkie jego prawa. 

§ 31 

1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie lub są zatrudniani na podstawie umowy 

o pracę lub umowy zlecenia. 

2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą byd skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 32 

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają: Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu 

działających łącznie; lub członek zarządu i pełnomocnik w zakresie danego pełnomocnictwa. Zarząd 

może ustanowid pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich 

pełnomocnictwa. 



 

§ 33 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji a w szczególności: 
a) reprezentuje Fundację na zewnątrz, 
b) zarządza i administruje majątkiem Fundacji, 
c) uchwala roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,  
d) ustala regulaminy wewnętrzne Zarządu Fundacji, 
e) powołuje i odwołuje osoby na stanowiska kierownicze w strukturze organizacyjnej 

Fundacji po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Fundacji, 
f) ustala regulamin organizacyjny Fundacji, 
g) podejmuje decyzje odnośnie zmiany statutu, łączenia i likwidacji Fundacji po 

zaopiniowaniu przez Radę Fundacji, 
h) podejmuje decyzje o przystępowaniu Fundacji do zrzeszeo i innych organizacji oraz o ich 

tworzeniu po zaopiniowaniu przez Rade Fundacji, 
i) przyjmuje darowizny, spadki subwencje i dotacje, 
j) ustala czynności poszczególnych pracowników i współpracowników  Fundacji oraz ustala 

zasady ich wynagradzania (z wyłączeniem Zarządu Fundacji), 
k) realizuje uchwały Rady Fundacji. 

2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw zastrzeżonych  
do kompetencji Rady. 

3. Zarząd może, po zaopiniowaniu przez Radę, powoływad i odwoływad ciała doradcze 
złożone z osób skupionych wokół idei Fundacji. 

4. Zarząd, co roku zobowiązany jest przedkładad Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie  
z działalności Fundacji. 

 

§ 34 

1. Zarząd odbywa swoje posiedzenia, co najmniej jeden raz na kwartał. 

2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu lub członek Zarządu upoważniony do tego przez Prezesa. 

3. Zarząd podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 

składu osobowego Zarządu. 

4. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad. 

5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 

§ 35 

Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w 

pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa, odwołania przez Fundatora. 

Rozdział V 

Postanowienia koocowe 

§ 36 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyd się z inną fundacją. 

2. Połączenie nie może nastąpid, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji. 

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały,  

po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga 

zatwierdzenia przez Radę i Fundatora. 

 

§ 37 



 

1. Zmiana statutu Fundacji dokonywana jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania Zarządu  

z udziałem przedstawicieli Rady Fundacji oraz Fundatorów. 

2. Propozycja zmiany statutu może zostad zgłoszona przez Zarząd lub Radę Fundacji. 

3. Uchwała o zmianie statutu Fundacji musi byd zatwierdzona większością głosów członków 

Zarządu i Rady Fundacji oraz Fundatora. 

§ 38 

1. Fundacja ulega likwidacji, gdy: 

a) został wypełniony cel, dla którego została powołana, 

b) wyczerpały się środki finansowe i majątek Fundacji bez możliwości ich odtworzenia. 

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, przy 

czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę i Fundatora. 

3. Likwidatora Fundacji wyznacza Fundator. 

4. Do obowiązków likwidatora należą wszelkie czynności mające na celu likwidację Fundacji, w 

szczególności czynności związane z zakooczenie prowadzonej przez Fundację działalności. 

5. Majątek Fundacji po jej likwidacji zostanie przekazany na cele pożytku publicznego związane 

z działalnością Fundacji zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez Zarząd Fundacji i 

zatwierdzonymi przez Fundatora. 

§ 39 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy. 

§ 40 

Adres siedziby Fundacji: 

Ul. Prosta 69, 

00-838 Warszawa 

 

Warszawa, dnia 9 lipca 2019 r. 

 

 

__________________ 

Anna Borzym 

Prezes Zarządu 

 

 


