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Statut Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM  

  

 

  

Rozdział I  
  

Postanowienia ogólne  
  

§ 1  

  

1. Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów Ustawy  z 

dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203 ze. zm.), ustawy z dnia 24.04.2003 r.   

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz niniejszego 

Statutu.  

2. Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM została ustanowiona przez Grzegorza Wydrowskiego, zwanego 

dalej Fundatorem.  

  

                                                                          § 2  

  

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.  

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.  

3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla 

właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

4. Fundacja może tworzyć oddziały i filie.  

  

§ 3  

  

1. Fundacja posiada osobowość prawną.  

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.  

  

§ 4  

  

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.  

2. Fundacja może używać skróconej nazwy w brzmieniu: Fundacja SPRZYMIERZENI.  

  

§ 5  

  

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami  i 

wyróżnieniami oraz dyplomami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, 

przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.  

  

§ 6  

       Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze działań 

określonych art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. 

U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), zgodnie z celami Fundacji i Polską Klasyfikacją Działalności. 
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Rozdział II  
  

Cele i zasady działania Fundacji  
  

§ 7  

  

Celem Fundacji jest organizowanie pomocy dla byłych żołnierzy (głównie sił specjalnych) oraz funkcjonariuszy 

służb mundurowych i ich rodzin (zwłaszcza wdów i sierot) w wymagających tego przypadkach (ciężkiej choroby; 

wypadków losowych powiązanych z wykonywaną służbą powodujących utratę zdrowia; trudnej sytuacji 

materialnej i rodzinnej; niepełnoprawności, długotrwałej rehabilitacji i leczenia) jak również współdziałanie  w 

niesieniu pomocy żołnierzom i funkcjonariuszom pełniącym obecnie służbę (pomoc medyczna, psychologiczna, 

socjalna i prawna, organizowanie grup wsparcia, integrowanie środowiska).  

  

§ 8  

  

Podmiotem pomocy fundacyjnej może być:  

  

1. Żołnierz zawodowy (głównie sił specjalnych) lub funkcjonariusz służb mundurowych podlegający 

Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub Ministrowi Obrony Narodowej lub Prezesowi Rady Ministrów, 

w tym:  

1) emeryt lub rencista służb mundurowych, żołnierz zawodowy oraz jego najbliższa rodzina;  

2) były żołnierz zawodowy, funkcjonariusz służb mundurowych, nie będący emerytem;  

3) pracownik cywilny wojska. 

2. Wdowa/wdowiec i sierota(y) po zmarłym żołnierzu zawodowym, funkcjonariuszu, zarówno 

pozostającym w służbie czynnej jak i po emerycie/renciście;  

3. Niepełnosprawny lub przewlekle chory, wymagający leczenia i długotrwałej opieki członek najbliższej 

rodziny ww. żołnierza lub funkcjonariusza.   

4. Cywilny obywatel polski lub innej narodowości, wyłącznie w sytuacji i w celu określonym w § 9 a) 

ust.12, z zastrzeżeniem, że decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Fundacji. 

  

§ 9  

  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego:   

a) działalność odpłatna pożytku publicznego:  

1. Organizowanie pomocy materialnej (w tym doraźnego wsparcia finansowego), organizacyjnej, prawnej lub 

edukacyjnej żołnierzom zawodowym, funkcjonariuszom i ich najbliższym rodzinom w razie wystąpienia 

okoliczności związanych z pracą, nagłych zdarzeń losowych, wypadków, długotrwałej choroby lub 

niepełnosprawności.  

2. Organizowanie wsparcia psychologicznego dla poszkodowanych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy 

oraz ich rodzin.  

3. Organizowanie opieki zdrowotnej, leczenia i rehabilitacji dla niepełnosprawnych żołnierzy zawodowych i 

funkcjonariuszy służb mundurowych, w tym częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów związanych z 

zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, protez i wyposażenia medycznego, ułatwiającego im godne życie.  

4. Niesienie pomocy materialnej i organizacyjnej żołnierzom zawodowym, funkcjonariuszom służb 

mundurowych, oczekującym na specjalistyczne zabiegi medyczne.  

5. Organizowanie wsparcia merytorycznego i finansowego dla wdów/wdowców po zmarłych żołnierzach 

zawodowych lub funkcjonariuszach służb mundurowych, znajdujących się nie z własnej winy w trudnej 

sytuacji materialnej i rodzinnej do momentu wstąpienia w nowy związek małżeński.  

6. Organizowanie wsparcia materialnego i edukacyjnego dla niepełnosprawnych lub przewlekle chorych 

członków najbliższej rodziny żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy służb mundurowych w tym  w 

szczególności dzieci, z uwagi na niedostatek środków finansowych.  
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7. Organizowanie i dofinansowanie wyjazdów dla sierot, dzieci żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy służb 

mundurowych, na kolonie rehabilitacyjne lub obozy rehabilitacyjne oraz leczenie w kraju lub zagranicą.  

8. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, w tym: organizacja spotkań  i imprez 

upowszechniających wiedzę i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa  i ochrony ludności.  

9. Organizowanie i udział w imprezach i spotkaniach związanych z tradycjami „Cichociemnych”  i żołnierzy 

GROM.  

10. Prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą założonych lub prowadzonych przez 

byłych żołnierzy JW GROM – certyfikowanie tych podmiotów, pośredniczenie, obsługa i pomoc, dbanie 

o odpowiedni standard.  

11. Działalność wydawnicza, edukacyjna, badawcza, dokumentacyjna, promocyjna oraz szkoleniowa, służąca 

realizacji celów statutowych.  

12. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i obronny cywilnej, 

z uwzględnieniem stanu stałej gotowości obronnej państwa, jak i po wprowadzeniu stanów wyższej gotowości 

obronnej państwa. 

 

b) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:  

1. Monitorowanie aktywności zawodowej byłych żołnierzy sił specjalnych.  

2. Współpraca w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, 

jednostkami i ośrodkami specjalistycznymi, organizacjami, instytucjami oraz organami administracji 

rządowej i samorządowej.  

3. Promocja i organizacja wolontariatu.  

4. Popularyzowanie zasad solidarności i wzajemnej pomocy w środowisku służb mundurowych i ich rodzin.  

5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości patriotycznej, 

obywatelskiej i kulturowej.  

6. Utrzymywanie kontaktów z instytucjami Państwa i organizowanie współpracy, w tym w celu 

organizowania aktywności zawodowej byłych żołnierzy i funkcjonariuszy.  

  

Rozdział III  
  

Majątek i dochody Fundacji  
  

§ 10  

  

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł. (jednego tysiąca) złotych oraz 

inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.  

2. Dochody fundacji mogą pochodzić z:  

1) darowizn, spadków i zapisów gotówkowych oraz rzeczowych otrzymanych zarówno z terenu  

Rzeczpospolitej Polskiej, jak i z zagranicy;  

2) dotacji i subwencji osób prawnych;  

3) darów, zbiórek, imprez publicznych, aukcji;  

4) majątku Fundacji;  

5) praw majątkowych przekazanych fundacji nieodpłatnie bądź odpłatnie; 6) funduszy pomocowych i 

strukturalnych;  

7) lokat w bankach oraz instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;  

8) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ.  

3. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów.  

4. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów gotówkowych oraz rzeczowych, dotacji oraz 

subwencji, mogą być użyte na realizację jakiegokolwiek z celów Fundacji, wg swobodnego uznania 

Zarządu, chyba, że ofiarodawca oznaczy cel objęty zakresem działania Fundacji.  

5. Przejęcie przez Fundacje darowizny lub spadku, nie może spowodować przejęcia przez Fundacje długów 

przewyższających wartość mienia przyjmowanego.  

6. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swym majątkiem.  
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Rozdział IV  
  

Władze Fundacji  
  

§ 11  

  

Organami Fundacji są:  

  

1. Fundator.  

2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.  

3. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.  

  

Fundator  
  

§ 12  

  

1. Fundator jest organem Fundacji.   

2. Fundator może uczestniczyć w posiedzeniach przez powołanych pełnomocników.   

3. Fundator może wskazać swojego następcę, który będzie na prawach Fundatora.  

4. Fundator z mocy Statutu wchodzi do Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji.  

  

                                                                       § 13  

  

Do kompetencji Fundatora należy:  

  

1) wskazywanie swojego następcy, który będzie działał na prawach Fundatora;  

2) wyznaczanie pierwszego składu Rady;  

3) wyznaczanie pierwszego składu Zarządu;  

4) wnioskowanie do Rady Fundacji o zmianę Statutu;  

5)    podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.  

  

Rada Fundacji  
  

§ 14  

  

1. Radę Fundacji tworzą osoby o uznanym autorytecie zawodowym i moralnym skupione wokół idei 

Fundacji, które pracą społeczną pragną przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji.       

2. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.                                                               

3. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków i jest wybierana na czteroletnią kadencję z możliwością jej 

przedłużenia. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.  

4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, 

które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie  go 

członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych 

członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie.  

6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:  

1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;  

2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;  

3) śmierci członka.  

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.  
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§ 15  

  

Do zadań Rady należy w szczególności:  

1) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;  

2) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;  

3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;   

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu;  

5) uchwalanie regulaminów i innych aktów wewnętrznych niezbędnych do przejrzystego funkcjonowania 

Fundacji;  

6) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych  

organów.  

  

§ 16  

  

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.  

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony 

na piśmie.  

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem  § 13 

ust. 6 i § 16 ust. 6. W razie równej liczby głosów decyduje głos Fundatora.  

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny 

wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy  o 

szczególnym charakterze.  

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia 

wniosku.  

6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.  

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.  

8. Członkostwo w Radzie Fundacji jest honorowe.  

9. Członkom Rady Fundacji nie przysługuje wynagrodzenie.  

  

            

          Zarząd  
  

§ 17  

  

1. Zarząd Fundacji tworzą osoby o uznanym autorytecie zawodowym i moralnym skupione wokół idei 

Fundacji, które pracą społeczną pragną przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji.  

2. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na 

czteroletnią kadencję z możliwością jej przedłużenia.  

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

4. Pierwszy skład Zarządu może powołać Fundator.  

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:  

1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji;  

2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 3) śmierci 

członka Zarządu.  

6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed 

upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.  

7. Członkowie Zarządu, mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie  w 

sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.  

  

§ 18  

  

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

2. Do kompetencji Zarządu należy:  
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1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;  

2) realizacja celów statutowych;  

3) sporządzanie planów pracy i budżetu;  

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;  

5) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.  

3.  Zarząd, co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności              

Fundacji.  

  

§ 19  

  

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół 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 uchwały zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu   

nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  

  

Sposób reprezentacji  
  

§ 20  

  

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych, składają dwaj członkowie Zarządu           

działający łącznie, w tym Prezes Fundacji.  

2. W sprawach niemajątkowych, decyzję podejmuje samodzielnie Prezes Fundacji.  

  

Ograniczenia  
  

§ 21  

  

1.   Członkowie Rady Fundacji:  

1) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub 

we wspólnym pożyciu z członkami zarządu;  

2 ) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe.   

2. Zabrania się:  

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków,               

członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz               

pracownicy organizacji 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) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów 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, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich              

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu 

statutowego;  

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej              

organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe.  

  

§ 22  
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Likwidacja Fundacji  
  

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.  

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator, z tym, że decyzja ta w celu wywołania skutków prawnych 

wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.  

3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia i opieki 

społecznej.  

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone na podstawie 

uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub stowarzyszeń  o 

zbliżonych celach.  

  

Rozdział V  
  

Postanowienia końcowe  
  

§ 23  

  

Zmian w statucie Fundacji dokonuje na wniosek Fundatora Rada Fundacji bezwzględną większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.   

Dopuszcza się zmianę celów statutu, przy czym zmiana ta może polegać wyłącznie na ich rozszerzeniu 

bądź uszczegółowieniu, bez zasadniczej zmiany celów określonych w akcie założycielskim.  

  

§ 24  

  

             Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  

  

§ 25  

  

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.  

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji.  

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator.  

  


