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STATUT FUNDACJI  

Anioły Sprawiedliwości „ANGELI IUSTITIA” 
§ 1 

l. Stawający Bartłomiej Tomasz Parol PESEL 69122603814, zwany dalej "Fundatorem", oświadcza iż 
ustanawia fundację pod nazwą "FUNDACJA ANIOŁY SPRAWIEDLIWOŚCI „ANGELI IUSTITIA". Fundacja 
może używać skrótu nazwy: "Fundacja ANIOŁY ŚPRAWIEDLIWOŚCI" lub „FUNDACJA ANGELI IUSTITIA”.  

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.  

§ 2 

l. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Fundacja może powoływać organy terenowe, biura i przedstawicielstwa oraz przystępować do 
innych fundacji o zbliżonych lub tożsamych celach statutowych.  

4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  

5. Cały dochód Fundacji z wszystkich źródeł zostanie przeznaczony wyłącznie na działalność pożytku 
publicznego określoną w rozdziale „Cel i formy działania” w punkcie II.  

§ 3 

Fundacja prowadzi działalność na podstawie ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu.  

§ 4 

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony. 

§ 5   

Cel i formy działania 

I. Celem działania fundacji jest : 

1. Ochrona prawna konsumentów i wyrównywanie szans konsumentów w walce o swoje prawa, oraz 
ochrona osób pokrzywdzonych czynami nieuczciwej konkurencji, 

2. Ochrona prawna osób bezpodstawnie ukaranych, obwinionych lub bezpodstawnie oskarżonych,  

3. Ochrona prawna osób nękanych przez firmy windykacyjne i inne instytucje finansowe, 

4. Wnoszenie i przystępowanie do powództw w celu wyrównywania szans strony nieprofesjonalnej  
w postępowaniu z podmiotami profesjonalnymi.  
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5. Podejmowanie działań przeciwko oszustom finansowym oraz ochrona prawna osób 
poszkodowanych przez korporacje finansowe, organy administracji państwowej i samorządowej, 
urzędników, funkcjonariuszy oraz przez wymiar sprawiedliwości, 

6. Bezpłatna pomoc prawna osobom biednym, wykluczonym społecznie i internetowo, oraz osobom 
starszym. 

7. Podejmowanie współpracy z sądami, mediami, organizacjami społecznymi oraz urzędami na rzecz 
edukacji prawnej społeczeństwa, odbiurokratyzowania języka prawnego oraz procedur,  

8. Podejmowanie inicjatyw na rzecz zmian i rozwoju prawa w zakresie odciążenia sądownictwa, 
wyrównania szans stron uczestniczących w sporze, usprawnienia wymiaru sprawiedliwości, 
zreformowania systemu doręczeń oraz ograniczenia możliwości bezkarnych nadużyć prawnych przez 
podmioty uczestniczące w procesie.  

9.Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki zwalczania 
nadużywania prawa oraz przeciwdziałania nadużywania prawa przez organy i instytucje publiczne na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,  

10. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie nadużywania prawa  
i niedopełniania obowiązków przez urzędników oraz funkcjonariuszy na szkodę obywateli, 

11. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie wiktymologii, 

12. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie nadużyć reglamentacji 
administracyjno-prawnej, w zakresie stosowania toksycznych instrumentów finansowych, w zakresie 
stosowania klauzul abuzywnych, w zakresie stosowania fraudu, lichwy, manipulacji oraz ukrytych danin 
publicznych na szkodę obywateli, konsumentów, pracowników, dłużników, pacjentów, 
niepełnosprawnych, ubezpieczonych czy małych lub średnich przedsiębiorców. 

13. Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności ludzkiej i poszanowania praw innych 
obywateli.  

14. Działanie na rzecz ochrony osób pokrzywdzonych przez aparat państwowy oraz organy i instytucje 
publiczne, polityków oraz na rzecz osób niepełnosprawnych.  

15. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji ochrony 
zdrowia obywateli.  

16. Działanie na rzecz ochrony praw osób pokrzywdzonych przez publiczny system ochrony zdrowia.  

17. Działanie na rzecz ochrony praw osób fizycznych i innych podmiotów pokrzywdzonych przez 
zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych.  

18. Działanie na rzecz ochrony praw osób fizycznych i innych podmiotów pokrzywdzonych  
w postępowaniu egzekucyjnym. 

18. Działanie na rzecz równości stron w postępowaniach upadłościowych.  
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19. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania 
i ochrony praw człowieka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

20. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania 
i ochrony praw przedsiębiorców i przedsiębiorstw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

21. Upowszechnianie dostępności obywateli do prawników, w tym profesjonalnych pełnomocników 
jak adwokaci, radcy prawni czy doradcy podatkowi. 

22. Pomoc w wychodzeniu ze spirali zadłużenia, biedy czy wykluczenia zawodowego i społecznego  
w każdy dostępny i zgodny z prawem sposób. 

II. Cel statutowy fundacji będzie realizowany poprzez: 

1. Prowadzenie i finansowanie działań edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki 
przestrzegania prawa przez organy i instytucje publiczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Prowadzenie i finansowanie działań edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki 
nadużywania prawa przez organy i instytucje publiczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Prowadzenie i finansowanie działań edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki zwalczania 
nadużywania prawa oraz przeciwdziałania nadużywania prawa przez organy i instytucje publiczne na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Prowadzenie i finansowanie działań edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki działania 
zakładów ubezpieczeniowych, firm ubezpieczeniowych oraz agentów i pośredników 
ubezpieczeniowych na szkodę ubezpieczonych.   

5. Udzielanie pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym przez aparat państwowy oraz organy  
i instytucje publiczne, oraz osobom niepełnosprawnym.  

6. Udzielanie pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym przez publiczny system ochrony zdrowia.  

7. Udzielanie pomocy prawnej osobom fizycznym i innym podmiotom pokrzywdzonym oraz pozwanym 
przez instytucje finansowe 

8. Współpracę z instytucjami publicznymi i zagranicznymi działającymi w zakresie objętym celami 
Fundacji. Działalność prowadzona będzie jako działalność nieodpłatna, 

9. Przystępowanie do postepowań sądowych w charakterze organizacji społecznej celem wsparcia 
konsumentów, przedsiębiorców czy osób pozwanych przez instytucje finansowe i stania na straży 
prawa strony do pełnego uczestnictwa w procesie sądowym, prawidłowego doręczenia oraz do 
reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika, 

10. Udziału w postępowaniach sądowych karnych, wykroczeniowych i administracyjnych celem 
ochrony praw oskarżonego, obwinionego, pokrzywdzonego czy innej strony postepowania ze względu 
na ważny interes społeczny lub ważny interes indywidualny, 

11. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi,  
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12. Działanie w charakterze wydawcy książek, organu prasowego, portalu internetowego, telewizji lub 
rozgłośni radiowej, 

13. Współpracę z kancelariami prawnymi, kancelariami adwokackimi lub radcami prawnymi, 

14. Zarządzanie darmowymi portalami internetowymi, profilami serwisów społecznościowych, 
aplikacjami na telefony komórkowe i tablety, organizowanie konferencji, zarządzanie bazami danych, 
pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zgodnie z ustawą, przygotowywanie 
szkoleń, ulotek lub banerów czy produkowanie gier, konkursów lub quizów. 

15. Tworzenie agencji zatrudnienia, udostępnianie konsultacji wyspecjalizowanych doradców  
i couchów oraz wspieranie kreatywnych działań dotyczących kariery i biznesu. 

16. Zatrudnianie pracowników i wolontariuszy. 

§ 6  

Majątek Fundacji 

1. Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski w wysokości 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych), 
rzeczy ruchome i nieruchomości oraz środki finansowe pozyskane przez Fundację w trakcie jej 
działania.  

2. Środki na realizację celu statutowego pochodzą z:  

a) Rzeczowych i gotówkowych darowizn, zapisów, spadków, subwencji, grantów i dotacji krajowych  
i zagranicznych osób fizycznych i prawnych.  

b) Dochodów ze zbiórek, cegiełek i imprez publicznych.  

c) Dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego  

d) zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, 

3. Środki finansowe gromadzone i przechowywane są na rachunkach bankowych.  

4. Koszty własne Fundacji nie mogą przekroczyć środków finansowych będących w dyspozycji fundacji.  

5. Każdemu darczyńcy przysługuje prawo do otrzymania pisemnego potwierdzenia dokonania 
darowizny oraz do uzyskania informacji od zarządu Fundacji o przeznaczeniu przekazanych przez niego 
środków.  

6. Osoba fizyczna, która przekazała fundacji jednorazowo kwotę 10.000,00 ( dziesięć tysięcy złotych ) 
złotych lub jej równowartość oraz osoba prawna i jednostka organizacyjna, które przekazały na rzecz 
Fundacji jednorazowo kwotę 50.000,00 ( pięćdziesiąt tysięcy złotych ), mogą ubiegać się o nadanie im 
tytułu „Sponsor Fundacji”.  

§ 7 

1. Dochody pochodzące z subwencji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów 
Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.   



 

ANGELI IUSTITIA  Tel./Fax: (22) 121 77 07 
Ul. Odolańska 15/5 e-mail: kontakt@angeli-iustitia.pl 
02-562 Warszawa  Strona 5 z 7 
 

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

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku  
z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest 
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.  

§ 8  

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków 
Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub 
pracownicy Fundacji pozostają w stosunku 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”.  

2. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz 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.  

3. Wykorzystanie majątku na rzecz 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.  

4. Zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów / pracownicy 
Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 
wyższych niż rynkowe.  

§ 9  

Władze Fundacji 

1. Władzą fundacji jest Zarząd Fundacji.  
2. Zarząd fundacji składa się z 3 członków, to jest z Prezesa Zarządu Fundacji, dwóch 

Wiceprezesów Zarządu Fundacji 
3. Wszystkich członków zarządu fundacji powołuje i odwołuje fundator. 
4. Skład pierwszego Zarządu Fundacji powołanego przez Fundatora to: 

Prezes Zarządu – Adrian Wasielewski 

Wiceprezes Zarządu – Renata Wasiak-Czarkowska 

Wiceprezes Zarządu – Małgorzata Pietkun 

Członkowie pierwszego Zarządu Fundacji powołani są na czas nieokreślony i wykonują swoje funkcje 
do czasu ustąpienia z funkcji lub do czasu ich odwołania przez Fundatora. 

Odwołanie członka zarządu fundacji, w tym każdego Prezesa i Wiceprezesa Zarządu może być 
dokonane przez Fundatora w każdej chwili.  
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§ 10 

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

2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:  

a) Opracowywanie projektów głównych kierunków działalności Fundacji, rocznych i wieloletnich 
planów działania i rocznych planów finansowych oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia 
Fundatorowi,  

b) Podejmowanie decyzji o tworzeniu i likwidacji oddziałów, zakładów, filii, spółek i przystępowaniu do 
spółek istniejących, o członkostwie Fundacji w podmiotach zrzeszających podmioty, w tym fundacje,  
o celach statutowych zbieżnych bądź tożsamych z celem działania Fundacji  

c) Składanie Fundatorowi sprawozdań z działalności Fundacji oraz działalności Zarządu Fundacji.  

d) Przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i zapisów.  

e) Inne sprawy przypisane niniejszym statutem lub ustawą do kompetencji Zarządu Fundacji.  

f) Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Fundatora.  

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach zwołanych przez Prezesa Zarządu Fundacji lub poprzez 
działania poszczególnych członków zarządu w zakresie ich kompetencji sprecyzowanych przez 
fundatora. Decyzje podejmowane są w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów.  

4. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do 
zadań Fundacji.  

6. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd Fundacji może powoływać 
konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców i praktyków i zlecać im wykonywanie 
odpowiednich opracowań.  

§ 11 

1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy i być objęci publiczną 
oraz prywatną opieką zdrowotną. 

2. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji ustala Fundator.  

§ 12 

Reprezentacja samoistna fundacji 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji wszyscy członkowie zarządu w tym Prezes Zarządu Fundacji  
i Wiceprezesi Zarządu Fundacji składają samodzielnie.  

Każdy z członków zarządu fundacji może udzielać pełnomocnictw procesowych. 

§ 13 

Fundacja może używać okrągłej i podłużnej pieczęci z nazwą Fundacji.  
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§ 14 

Ministrem właściwym w rozumieniu ustawy o fundacjach jest Minister Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej. Treść statutu może zmienić swoją decyzją Fundator.  

§ 15 

1. Fundacja może ustanawiać i nadawać medale honorowe, odznaczenia i inne wyróżnienia oraz 
przekazywać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celu statutowego Fundacji.  

2. Członkami fundacji jako organizacji społecznej są oprócz władz statutowych członkowie organów 
pozastatutowych, kapituł, zespołów, szefowie oddziałów a także jej pełnomocnicy, pracownicy  
i wolontariusze. 

§ 16 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie podjęcia przez Fundatora uchwały stwierdzającej wypełnienie celu, 
dla których Fundacja została powołana, lub w sytuacji wyczerpania środków finansowych i majątku 
Fundacji. Wakat na stanowisku jednego członka zarządu fundacji nie jest powodem do jej likwidacji. 

2. Jeżeli Fundator w uchwale o likwidacji Fundacji nie powoła likwidatora to likwidatorem Fundacji 
będzie Zarząd Fundacji.  

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany działającym na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizacjom społecznym, których cele statutowe są zbliżone do 
celów Fundacji 

4. W przypadku śmierci Fundatora jego kompetencje określone w statucie przejmują jego zstępni lub 
osoba wyznaczona przez Fundatora 

§ 17 

Statut Niniejszy wchodzi w życie w dniu zarejestrowania Fundacji przez Sąd. 

 

 

  

 

 

 

  


