
 
Statut Fundacji 

YORGHAS Foundation 

 
Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą YORGHAS Foundation, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez 

Alinę Pelka, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 

Milenę Kustra w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Popularnej 41 lok. 5 w dn. 13 

czerwca 2018 roku działa na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz 

postanowień niniejszego statutu. 

 

§ 2 

1. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

3. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

4. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw zagranicznych.  

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

§ 4 

1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego  

w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

3.  Fundacja może posługiwać się pieczęcią z nazwą i adresem. 

2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz 

z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 

3. Fundacja może być członkiem międzynarodowych, krajowych i zagranicznych organizacji 

o tym samym lub podobnym charakterze działania. 

4. W celu wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe 

placówki terenowe w Polsce i za granicą.  

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 5 

1. Celem Fundacji jest: 

a. niesienie pomocy potrzebującym niezależnie od miejsca ich urodzenia  

i zamieszkania, przynależności etnicznej i rasowej, wyznawanej religii, poglądów 

politycznych, pozycji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet  

i dzieci, osób bezbronnych, chorych i niepełnosprawnych, a także ofiar konfliktów 

zbrojnych, kryzysu humanitarnego, ubóstwa, epidemii, wykluczenia społecznego, 

katastrof i klęsk żywiołowych oraz prześladowań politycznych,  

b. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka ze szczególnym 

uwzględnieniem równych praw kobiet i mężczyzn oraz ochrony praw dziecka, 

c. szerzenie idei tolerancji rasowej, etnicznej i religijnej, przeciwdziałanie rasizmowi  

i wszelkim przejawom dyskryminacji i wykluczenia społecznego, 

d. dobroczynność, 

e. działalność kulturalna, 

f. działalność oświatowa, 

g. działalność naukowa, 

h. promocja i organizacja wolontariatu. 

 

§ 6 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

a. tworzenie i realizację projektów pomocy humanitarnej i rozwojowej, 

b. pozyskiwanie środków na pomoc humanitarną, rozwojową, charytatywną  

i socjalną z organizowanych zbiórek publicznych, od donorów instytucjonalnych, 

prywatnych i in. w kraju i za granicą, 

c. organizację i dostarczanie pomocy humanitarnej i rozwojowej, 

d. organizowanie i udzielanie szeroko pojętej pomocy charytatywnej i społecznej, 

e. współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz innymi 

podmiotami w kraju i za granicą realizującymi cele zbliżone do celów Fundacji, 

f. współpracę z wszelkimi środowiskami, instytucjami i osobami zainteresowanymi 

celami Fundacji, 

g. tworzenie stałych i czasowych misji, 

h. prowadzenie edukacji humanitarnej, rozwojowej i socjalnej, 

i. organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych, imprez masowych, konkursów, 

szkoleń, warsztatów, wykładów, seminariów, konferencji oraz innych przedsięwzięć, 

j. udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami Fundacji, 

k. współpracę z mediami, 

l. działalność wydawniczą, produkcję filmową, telewizyjną i multimedialną, 

m. przyznawanie nagród, wyróżnień, certyfikatów, medali, odznak honorowych, 

stypendiów i dotacji. 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 7 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz 

inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 8 

1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

a. majątku założycielskiego i darowizn Fundatorki, 

b. darowizn, spadków, zapisów - krajowych i zagranicznych, 

c. grantów, dotacji i subwencji od osób prawnych, donorów - krajowych i zagranicznych, 

d. wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, 

e. akcji promocyjnych, loterii, zbiórek i imprez publicznych, 

f. majątku fundacji, 

g. odsetek i lokat bankowych. 

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność 

statutową. 

3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 

wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile darczyńcy nie wskazali 

przeznaczenia tych środków. 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

 

§ 9 

1. Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji. 

2. Fundatorka może wchodzić w skład Zarządu. 

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 10 

1. Zarząd może składać się z więcej niż jednej osoby, w tym Prezesa, powoływanych przez 

Fundatorkę na dwuletnią kadencję. Fundatorka wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje 

na jego czele jako Prezes Zarządu na czas nieokreślony z prawem wyznaczenia innego 

kandydata na funkcję Prezesa Zarządu w dowolnym terminie i na określony czas trwania 

kadencji. 

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

3. W skład Zarządu wchodzi: 

a. Prezes, 

b. Wiceprezes w razie powołania przez Fundatorkę, 

c. inni członkowie Fundacji w razie powołania przez Fundatorkę, 

3. Skład Zarządu na pierwszą i kolejne kadencje powołuje Fundatorka. 

4. W razie śmierci Fundatorki członków Zarządu powołuje i odwołuje Wiceprezes, o ile 

Fundatorka nie wyznaczyła w testamencie innej osoby do tej czynności. 

5. Pierwsza kadencja Zarządu Fundacji rozpoczyna się w chwili zebrania się go po raz 

pierwszy w pełnym gronie. 

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji, 



b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c. śmierci członka Zarządu, 

d. odwołania przez Fundatorkę. 

7. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Fundatorkę przed 

upływem kadencji. 

 

§ 11 

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

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji, 

b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

c. realizacja celów statutowych, 

d. sporządzanie planów pracy i budżetu, 

e. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,  

f. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

g. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

h. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, 

i. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian w statucie, połączenia 

z inną fundacją lub utworzenia oddziału Fundacji, 

j. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku 

zlikwidowanej Fundacji. 

3. Zarząd co roku zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie z działalności Fundacji. 

 

§ 12 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.  

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni 

przed planowanym spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.  

W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 

5. Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał za pomocą środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. 

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

7. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę w Zarządzie. 

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 

 

§ 13 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, 

uprawniony jest Prezes Zarządu. 

 

 

 

 

 



Rozdział. V. Postanowienia końcowe 

 

§ 14 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy 

obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów 

określonych w akcie założycielskim. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu. 

 

§ 15 

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. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną 

większością głosów, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.  

W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 

§ 16 

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 bezwzględną większością głosów, przy obecności 

wszystkich członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów 

decyduje głos Prezesa Zarządu. 

3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw zagranicznych. 

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

mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.  

 


