
 

„STATUT 

„FUNDACJI TEŻ CHCEMY BYĆ” 

 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 

1. „Fundacja Też chcemy być”, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie ustawy  

z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 41, poz. 203)  

oraz postanowień niniejszego Statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez: 

1) Blankę Barkan-Popowską 

2) Sławomira Popowskiego  

3) Ewę Dytkowską- Poźniak 

4) Tadeusza Poźniaka 

5) Andrzeja Czarnockiego 

6) Annę Czarnocką 

zwanych dalej „Fundatorami”, oświadczeniem woli w formie aktu notarialnego 

(Repertorium A Nr 377/2012), sporządzonym w dniu 18 maja 2012 roku przez notariusza 

Michała Lorenca prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy 

Sandomierskiej 18 lok.1. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

3. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. 

 

§ 3 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym  

w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może 

prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 4 



Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 5 

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

 

§ 6 

1. Fundacja może ustanowić odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je wraz  

z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym 

dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 

2. Fundacja prowadzi Księgę Honorowych Darczyńców Fundacji, do której wpisuje 

się osoby fizyczne i prawne, które w sposób szczególny wspierały działalność 

Fundacji. 

 

Rozdział II. 

Cele i zasady działania Fundacji. 

§ 7 

Celem Fundacji jest: 

- organizowanie oraz niesienie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie, 

- działanie na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,  

ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 

wspieranie ich rodzin. 

 

§ 8 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

- prowadzenie i finansowanie działania portalu społecznościowego „Też chcemy być“, 

jednoczącego osoby stojące wobec wspólnego problemu niepełnosprawności ich 

podopiecznych oraz promującego ideę integracji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych, 

- pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych  

i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację, 

- prowadzenie działalności wspierającej na rzecz przyjęcia rozwiązań prawnych, 

ułatwiających integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, a także ich 

rodzin i prawnych opiekunów, 



- promowanie najkorzystniejszych dla osób niepełnosprawnych rozwiązań sysytemowych 

stosowanych w innych krajach oraz współpracę w tej dziedzinie z organizacjami 

zagranicznymi, 

- pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych, 

-finansowanie publikacji i akcji szkoleniowych dotyczących rewalidacji osób 

niepełnosprawnych, 

- organizowanie i finansowanie akcji szkoleniowych dla opiekunów osób 

niepełnosprawnych, 

- organizowanie i finansowanie kolonii, wycieczek, obozów, turnusów rehabilitacyjnych 

oraz innych form wypoczynku i rekreacji dla osób niepełnosprawnych oraz ich 

opiekunów, 

- organizowanie i niesienie pomocy finansowej i materialnej osobom niepełnosprawnym, 

ich rodzinom i prawnym opiekunom. 

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała 

z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów 

statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, 

częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy  

w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.  

3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach 

zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub 

tożsamych z celem Fundacji.  

4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania  

i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru 

sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji 

społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach 

prawa.  

 

§ 9 

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób 

prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji. 

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez 

uczestnictwo w spółkach na zasadach określonych w stosownych przepisach. 

 



Rozdział III. 

Majątek i dochody Fundacji. 

§ 10 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000,00  

( dwa tysiące) złotych oraz  środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte 

przez Fundację w toku jej działania. 

2. Z wymienionego funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą  

przeznacza się kwotę 1.000,00 ( jeden tysiąc). 

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§ 11 

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 

1) darowizn, spadków, zapisów, 

2) dotacji i subwencji osób prawnych, 

3) dochodów ze zbiórek publicznych,  

4) dochodów z majątku Fundacji, 

5) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji, 

6) odsetek bankowych. 

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie  

na działalność statutową. 

3. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:  

- udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku  

do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz 

osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji 

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 zwane dalej „osobami 

bliskimi”,  

- przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu 

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,  

- wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu 

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  

- zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz 

ich osoby bliskie.  

 

Rozdział IV. 

Organy Fundacji. 

§ 12 

1. Organami Fundacji są: 

a) Zgromadzenie Fundatorów, zwane dalej „Zgromadzeniem”, 

b) Rada  Fundacji, zwana dalej „Radą”, 

c) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”. 

2. Członkowie Zgromadzenia i Rady nie  pobierają wynagrodzenia za udział  

w pracach tych organów, mogą jednakże w uzasadnionych okolicznościach 

domagać się poniesionych wydatków związanych z tą działalnością. 

3. Nie można łączyć funkcji członków Rady i Zarządu.  

 

Zgromadzenie Fundatorów. 

§ 13 

1. Zgromadzenie składa się z Fundatorów. 

2. Zgromadzenie może uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub 

przedstawicieli osób prawnych, które: 

a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji, 

b) w inny sposób wspomagają działalność Fundacji. 

3. Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia. 

4. Zgromadzenie jest organem uchwałodawczym, nadzorującym i opiniującym 

Fundacji. 

5. Do kompetencji Zgromadzenia należy: 

a) powoływanie i odwoływanie członków Rady, 

b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

c) uchwalanie zmian statutu Fundacji, 

d) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, 

e) zatwierdzanie programów działania Fundacji, 



f) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd, 

g) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, 

h) zatwierdzanie rocznych planów Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności. 

6. Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub  

na wniosek, Zarządu lub 2/3 Fundatorów zgłoszony na piśmie. 

7. Zgromadzenie powinno odbywać się co najmniej 2 razy w roku. 

8. Decyzje Zgromadzenia podejmowane są w formie uchwał, które zapadają 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zgromadzenia.  

W przypadku równej liczby głosów za i przeciw  decyduje głos 

Przewodniczącego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały o połączeniu lub likwidacji 

Fundacji wymaga jednomyślności. 

9. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego 

Zgromadzenia, Zgromadzenia powołuje ze swego grona inną osobę  

do sprawowania funkcji. 

 

§ 14 

1. Fundator może zostać powołany do Zarządu. W takim wypadku traci on 

kompetencje przysługujące mu z tytułu zasiadania w Zgromadzeniu. 

2. Fundator zostaje powołany do Zarządu przez Zgromadzenie w drodze jednomyślnej 

uchwały Fundatorów biorących udział w głosowaniu z zastrzeżeniem, że on sam 

w podejmowaniu przedmiotowej uchwały pozbawiony jest prawa głosu. 

 

Rada Fundacji. 

§ 15 

1. Rada jest organem  o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych i kontrolnych 

powoływanym na mocy jednomyślnej uchwały Zgromadzenia. 

2. Rada składa się z 2 do 7 członków powołanych na czas nieoznaczony, którzy 

wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady. 

3. W skład Rady wchodzą osoby powołane i odwoływane przez Zgromadzenie na 

czas nieoznaczony, spośród osób szczególnie zasłużonych dla realizacji celów 

Fundacji. 

4. W przypadku niemożności powoływania członków Rady przez Zgromadzenie, 

powoływać i odwoływać członków Rady będzie Rada w drodze jednomyślnej 

uchwały, spośród osób szczególnie zasłużonych dla realizacji celów Fundacji. 



5. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zgromadzenia, 

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c) śmierci członka Rady. 

6. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz 

zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

7. Członkowie Rady:  

a) nie mogą być członkami Zarządu, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo z winy umyślnej lub/i za przestępstwo skarbowe,  

b) mogą w uzasadnionych okolicznościach domagać się poniesionych wydatków 

związanych z działalnością Rady. 

8. Do zakresu działania Rady należy: 

a) nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji, 

b) występowanie z wnioskami do Zarządu dotyczącymi działalności Fundacji, 

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań 

dotyczących działalności Fundacji, 

d) udzielanie absolutorium Zarządowi, 

e) wyrażanie opinii we wszelkich sprawach dotyczących Fundacji, 

f) wyrażanie opinii w sprawach przekazanych jej przez Zarząd, 

g) uchwalanie regulaminów działania Zarządu, 

h) ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu, 

i) reprezentowanie Fundacji wobec Zarządu, 

j) wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych 

czynności Zarządu, a w szczególności dotyczących zbycia, nabycia oraz 

obciążenia nieruchomości, zaciągania kredytów oraz pożyczek oraz udzielania 

poręczeń. 

9. Celem wykonywanie swoich funkcji i zadań Rada ma prawo do wglądu w bieżącą 

działalność Fundacji poprzez: 

a) żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych 

materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich jej dziedzinach. 

b) uprawnienia do żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań  

i wyjaśnień, 

c) dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej. 



10. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy  

w roku. 

11.  Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na 

wniosek    Zarządu. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu. 

12. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. Posiedzenia Rady prowadzi 

Przewodniczący Rady lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.  

Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego. 

 

Zarząd Fundacji. 

§ 16 

1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków, powoływanych przez Zgromadzenie  

w drodze jednomyślnej uchwały na czas nieoznaczony. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:  

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zgromadzenia, 

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu  

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c) śmierci członka Zarządu. 

4. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez 

Zgromadzenie przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie 

przez wszystkich członków Zgromadzenia. 

 

§ 17 

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

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, osób 

fizycznych i prawnych w Polsce i zagranicą, 

c) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania oraz budżetu Fundacji, 

d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 

f) powoływanie i nadzorowanie działalności biura Fundacji, zakładów i innych 

jednostek organizacyjnych Fundacji, 

g) przygotowanie sprawozdania z działalności Fundacji i Zarządu oraz sprawozdania 



finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

h) realizacja celów statutowych, 

i) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

j) wnioskowanie do Zgromadzenia o połączenie i likwidację Fundacji, 

k) wnioskowanie do Zgromadzenia o zmianę Statutu. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą 

większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa 

Zarządu.  

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą 

spraw należących do zadań Fundacji.  

5. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne 

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni. 

6. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może 

powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków  

i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań. 

7. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: 

- w przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu, 

- w przypadku Zarządu wieloosobowego co najmniej dwaj członkowie Zarządu 

łącznie. 

8. Zasady wynagradzania  członka Zarządu określa Rada. 

 

 

Działalność gospodarcza. 

§ 18 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą  

w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako działalność 

dodatkową do działalności statutowej 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność  

w zakresie: 

1) Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13. Z),  

2) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19. Z),  

3) Produkcja artykułów piśmiennych (17.23. Z) 



4) Pozostałe drukowanie (18.12. Z), 

5) Reprodukcja zapisanych nośników informacji ( 18.20.Z), 

6) Produkcja gier i zabawek ( 34.20.Z), 

7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach  

( 47.19.Z.),  

8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet ( 47.91.Z),  

9) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami  

i targowiskami (47.99.Z), 

10) Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe 

(55.20.Z.), 

11) Pozostałe zakwaterowanie ( 55..90.Z),  

12) Wydawanie książek ( 55.11.Z), 

13) Pozostała działalność wydawnicza ( 55.19.Z),   

14) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne ( 56.10.A), 

15) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.A), 

16) Działalność związana z produkcją, filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych ( 59.11.Z),  

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem 

wyodrębnionych zakładów. 

4. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych 

przez nie środków własnych. 

5. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi. 

6. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika 

podejmuje Zarząd. 

7. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd, który powołuje likwidatorów  

i sprawuje nadzór nad ich działalnością. 

8. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich 

czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub 

jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu.  

9. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy. 

10. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków 

kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez 

Zarząd. 



11. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie  

z przepisami obowiązującymi osoby prawne. 

 

ROZDZIAŁ V. 

Zmiana Statutu. 

§ 19 

1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych celów Fundacji. 

2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zgromadzenie w drodze 

jednomyślnej uchwały na wniosek Zarządu. 

 

ROZDZIAŁ VI. 

Postanowienia końcowe. 

§ 20 

1. Dla realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją  

za zgodą Zgromadzenia. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie  

cel Fundacji. 

3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie w drodze 

jednomyślnej uchwały na wniosek Zarządu. 

4. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została 

powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

5. W momencie otwarcia likwidacji Zarząd przestaje istnieć, a jego miejsce zajmuje 

likwidator. 

6. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz instytucji, 

których działalność odpowiada celom Fundacji. 

7. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd 

powszechny.” 
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