
Statut Fundacji Rodzic w mieście 

12 września 2017 r. 

  

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA RODZIC W MIEŚCIE”, zwana w dalszej części „Fundacją”,             

ustanowiona została przez: 

 1) Agnieszkę Krzyżak-Piturę 

 2) Joannę Barczuk 

zwanych dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Hannę         

Kacprzak-Kucharską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, 00-552, plac Konstytucji 4/39, w dniu            

25.05.2017, za numerem Repetytorium A 3167/2017 na czas nieograniczony, działa na podstawie            

przepisów obowiązującej ustawy działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,               

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz               

niniejszego Statutu. 

2.   Fundacja posiada osobowość prawną.  

§2 

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

§3 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

  

§4 

1.   Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy. 

2. Fundacja może posługiwać się odpowiadającym nazwie znakiem słowno-graficznym lub znakiem           

graficznym. 

3.   Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

4. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i oraz przyznawać je wraz z innymi               

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez            

Fundację lub dla samej Fundacji. 

  

§5 

1.   Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.   Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

3. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza            

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i innych              

fundacji. 

 

Rozdział II 
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§6 

Celem Fundacji są: 

1. działanie na rzecz pełnoprawnego uczestnictwa rodziców z dziećmi w przestrzeni publicznej, w            

społeczeństwie i kulturze, 
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2. inicjowanie dyskusji oraz uczestniczenie w debacie publicznej na temat zwiększenia aktywności i            

integracji społecznej rodziców z dziećmi, a także godzenia ról społecznych (work-life balance), 

3. podejmowanie inicjatyw badawczych i edukacyjnych mających na celu wypracowanie         

optymalnych rozwiązań na rzecz równoprawnego uczestnictwa różnych środowisk w przestrzeni          

publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców z dziećmi, 

4. podejmowanie inicjatyw, których celem jest tworzenie i dostosowywanie istniejących przepisów           

prawnych do potrzeb rodziców z dziećmi. 

§7 

Fundacja realizuje cele poprzez: 

1.   inicjowanie i realizowanie działań promocyjnych, edukacyjnych i prawnych, zmierzających do 

poprawy funkcjonowania rodziców w przestrzeni publicznej, 

2.   wspieranie aktywnej integracji i pełnego uczestnictwa rodziców z dziećmi w życiu społecznym i 
kulturalnym, 

3.   przygotowywanie ekspertyz, opinii i analiz z zakresu uczestnictwa rodziców z dziećmi w 

przestrzeni publicznej, 

4.   opiniowanie zmian w prawodawstwie lokalnym i ogólnokrajowym oraz rekomendowanie 

rozwiązań o charakterze systemowym, dotyczących kwestii z zakresu celów statutowych Fundacji, 

5.   działania na rzecz tworzenia i przystosowania przestrzeni publicznej poprzez popieranie 

rozwiązań architektonicznych dostępnych i przyjaznych dla rodziców z dziećmi, oraz opiniowanie 

planów zagospodarowania przestrzennego, 

6.   podejmowanie działań edukacyjnych, szkoleniowych, niedochodowe prowadzenie wykładów, 

sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych, konferencji 

7.   inicjowanie dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy obywatelami i instytucjami 

międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z prawem do równego 

traktowania wszystkich obywateli, 

8.   wspieranie różnych inicjatyw mających na celu poprawę integracji społecznej rodziców z dziećmi, 

9.   promowanie miejsc przyjaznych rodzicom z dziećmi oraz dobrych praktyk z zakresu work-life 

balance i społecznej odpowiedzialności biznesu, 

10.   podejmowanie współpracy z organizacjami badawczymi, przedsiębiorcami i instytucjami 

publicznymi w celu stworzenia modelowych warunków do równego i pełnoprawnego 

funkcjonowania rodziców z dziećmi w przestrzeni publicznej, 

11.   uczestniczenie w inicjatywach lokalnych i konsultacjach społecznych, 

12.   współpracę z mediami i działania promocyjne oraz marketingowe, 

13.   prowadzenie strony internetowej, 

14.   niedochodowe prowadzenie działalności wydawniczej, w tym opracowywanie i wydawanie 

pism, biuletynów, książek i innych publikacji, 

15.   zlecanie, finansowanie i prowadzenie badań społecznych, 

16.   współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, w tym m.in. z organizacjami 

pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi. 

  

 §8 

  

W ramach realizacji celu statutowego 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. 
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§9  

  

Fundacja może realizować swe cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku 

publicznego. 

  

  

  

Rozdział III 
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

  

§10  

1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorek w kwocie 1.000,00 zł (słownie: tysiąc             

złotych) stanowiący kapitał założycielski. 

2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej              

działalności. 

§11 

Dochody Fundacji pochodzić mogą z: 

1.   darowizn, spadków, zapisów, nawiązek sądowych, 

2. dotacji i subwencji i grantów, pochodzących z funduszy krajowych, Unii Europejskiej i            

zagranicznych, 

3. dochodów ze zbiórek publicznych, 

4. odsetek bankowych, 

5. dochodów z majątku Fundacji. 

  

§12 

Cały dochód może być użyty wyłącznie na działalność określoną w par. 6 i par. 7 Statutu 

  

§13 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z             

dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest           

oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

  

§14 

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 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, zwanych dalej „osobami             

bliskimi”, 
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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. wykorzystywaniu 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 Zarządu Fundacji,             

pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich               

lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§15 

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich 

celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

§16 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi           

przepisami. 

2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania. 

  

  

  

Rozdział IV 

ORGANY FUNDACJI 

  

§17 

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji. 

  

§18 

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, lub Prezesa i                 

Wiceprezesa (przy Zarządzie dwuosobowym). 

2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony. 

3. Skład pierwszego zarządu powołują Fundatorki. 

4. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorki. 

5. Uzupełnienie składu Zarządu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje przynajmniej           

jedna z  Fundatorek na wniosek Zarządu. 

6.   Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im. 

7. Podstawowym modelem podejmowania decyzji realizowanym przez Zarząd Fundacji jest          

konsensus. 
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8. W przypadku niemożliwości uzyskania konsensusu, uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą           

większością głosów. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale,             

decyduje głos Prezesa. 

9. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać             

może każdy członek Zarządu samodzielnie. 

10. W przypadku liczby członków Zarządu większej niż 1, w sprawach majątkowych wymagany jest              

podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa bądź            

wyznaczonych przez nich pełnomocników. 

11. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku odwołania, śmierci lub rezygnacji pisemnej członka             

Zarządu. 

12. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie: 

a. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka          

Zarządu, 

b. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej             

funkcji, 

c. rażącego nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu. 

13. Fundatorki mogą w dowolnym momencie odwołać cały Zarząd lub poszczególnych członków            

Zarządu. 

14. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo            

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

15. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez konieczności odbywania posiedzeń, z użyciem            

środków porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej i           

telefonicznej. 

16. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

  

§19 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji, 

3. ustalanie wielkości zatrudnienia, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników            

Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych, 

4. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 

5. realizacja programów działania Fundacji, 

6. sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego, 
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7. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z                

postanowieniami niniejszego Statutu. 

§20 

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

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

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

  

Rozdział V 

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI 

  

§ 21 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie             

założycielskim. 

  

§ 22 

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 podejmują Fundatorki. 

3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 

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

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