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Statut 
Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo 

 

Rozdział I. Postanowienia Ogólne 
 

§ 1 
Fundacja nosi nazwę Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, zwana dalej Fundacją i została 
ustanowiona z woli: 
1. Emilii Kuśmierowicz zam. w Chełmie przy ul. Mickiewicza 7/12 
2. Krzysztofa Gawrysia zam. w Nisku przy ul. Rzeszowskiej 55 
3. Zbigniewa Jana Wójcika zam. w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 83. 
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym 
w Lublinie dnia.15.9.1989.-repertorium A nr. 24270/89. 
Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 06.04.1984r O Fundacjach /Dz.U. nr.21/z późn. zm./, 
Ustawy z dnia 24.04.2003r o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie oraz niniejszego 
statutu. 
 

§ 2 
1. Fundacja posiada osobowość prawną w rozumieniu kodeksu cywilnego, prowadzącą 

działalność pożytku publicznego. 
2. W ramach Fundacji mogą być tworzone niesamodzielne jednostki organizacyjne oraz 

jednostki wyodrębnione. 
 

§ 3 
Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin. 
 

§ 4 
1. Fundacja może posługiwać się okrągłą pieczęcią z napisem w otoku wskazującym jej 

nazwę i siedzibę, która zawiera również jej logo. 
2. Fundacja może ustanawiać odznaczenia i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych 
przez Fundację lub samej Fundacji. 

 

§ 5 
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej. 
 

§ 6 
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem województwa lubelskiego.  
2. Fundacja może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
3. Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony. 

 

 
§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 
 

§ 8 
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w 
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odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej będzie przeznaczany na 
realizację celów statutowych. 

2. Fundacja gromadzi środki finansowe oraz finansuje inwestycje służące realizacji jej celów 
statutowych. 

 

 
Rozdział II. Cele, środki i zasady działania Fundacji 

 
§ 9 

Celem statutowym Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy dzieciom i młodzieży, szczególnie w 
zakresie wychowania i kształcenia. Pomoc ta kierowana jest przede wszystkim dla dzieci i 
młodzieży potrzebującej wsparcia. Pomoc kierowana jest również dla rodzin. 
Działania Fundacji skierowane są również do wszystkich osób, od których w jakikolwiek sposób 
zależą istotne sprawy dzieci i młodzieży. 
 

§ 10 
Do zadań Fundacji należą w szczególności działania z zakresu: 
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin  i osób; 
- działalności charytatywnej; 
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
- ochrony i promocji zdrowia; 
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
- porządku i bezpieczeństwa publicznego  oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji; 
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 
- promocji i organizacji wolontariatu; 
- działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 

pozarządowe; 
- podejmowanie inicjatyw i kształtowanie form publicznej dyskusji nad dobrem wspólnym; 
- inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży 

oraz osób niepełnosprawnych; 
- działalność na rzecz mniejszości narodowych; 
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
- upowszechnienia i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i 

mężczyzn. 
 

§ 11 

Fundacja realizuje swój cel i zadania poprzez: 
1. świadczenie usług pedagogicznych, edukacyjnych, doradczych i innych; 
2. rozwijanie oraz upowszechnianie autorskiego programu kształceniowo-wychowawczego 

„Akademia Młodzieżowa”; 
3. organizację i realizację projektów w ramach międzynarodowej współpracy dzieci i 
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młodzieży oraz międzynarodowej współpracy instytucji powołanych do zadań 
analogicznych  jak Fundacja; 

4. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;  
5. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży w niepublicznych placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych; 
6. organizowanie konferencji, spotkań, szkoleń związanych z realizacją zadań Fundacji; 
7. prowadzenie działalności propagatorskiej w zakresie statutowego celu Fundacji; 
8. współpraca z jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi powołanymi do 

realizacji analogicznych zadań; 
9. gromadzenie i udostępnianie informacji na temat źródeł pomocy finansowej i  prowadzenie 

szkoleń w tym zakresie; 
10. wymianę informacji o działalności prowadzonej przez organizacje współpracujące z 

Fundacją oraz analizę doświadczeń poszczególnych organizacji oraz ich upowszechnianie; 
11. wypracowywanie wspólnych działań i stanowisk z organizacjami współpracującymi z 

Fundacją; 
12. podejmowanie i koordynowanie wspólnych działań organizacji współpracujących z 

Fundacją; 
13. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami; 
14. edukację zawodową  i  przystosowanie do zawodu dla młodzieży bezrobotnej i zagrożonej 

bezrobociem; 
15. wspomaganie rodzin w zakresie poradnictwa, uzawadawianie rodziców długotrwale 

bezrobotnych, organizowanie pracy w ramach przeciwdziałania długotrwałemu bezrobociu 
rodziców; 

16. wydawanie różnego rodzaju publikacji; 
17. udostępnianie pomieszczeń, sprzętów i wyposażenia instytucjom i osobom, realizującym 

cele analogiczne do celów Fundacji; 
18. edukację ekologiczną i podejmowanie działań skierowanych do dzieci i młodzieży w tym 

zakresie 
19. członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem 

Fundacji 
20. wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne, szkoleniowe  i merytoryczne innych 

organizacji i instytucji realizujących zadnia analogiczne jak Fundacja oraz umożliwienie im 
korzystania z usług świadczonych lub zakupionych przez Fundację 

21. wsparcie finansowe i rzeczowe dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz objętych 
działaniami Fundacji. 

 
 

Rozdział III. Organy i organizacja Fundacji 
 

§ 12 
Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji i Rada Fundatorów 
 

§ 13 
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz 
 

§ 14 
1. Zarząd składa się z trzech osób. Pierwszy skład Zarządu ustalają Fundatorzy powołując 

jednocześnie jego Prezesa. Kolejne (następne) składy Zarządu ustala Rada Fundatorów. 
2. Okres kadencji Zarządu wynosi pięć lat. Ponowne powołanie jest dopuszczalne. 
3. Członkostwo Zarządu ustaje: 

- z upływem kadencji; 
- z chwilą śmierci; 
- na skutek odwołania. 
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4. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku: 
- złożenia rezygnacji; 
- istotnego naruszenia postanowień ustawy i statutu; 
nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu. 

5. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem. 
6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 

umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 

 
 

§ 15 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak aniżeli raz na 

kwartał. 
2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Fundacji. 
3. Prezes Fundacji obowiązany jest zwoływać posiedzenia Zarządu na żądanie Ministra 

sprawującego nadzór nad działalnością Fundacji, w terminie 14 dni od otrzymania żądania. 
 
  

§ 16 
1. Zarząd może podejmować uchwały jeżeli w posiedzeniach biorą udział wszyscy jego 

członkowie. 
2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. 

3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.  
 

 § 17 
1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w myśl przepisów 

ustawy i postanowień statutu dla Rady Fundatorów, w szczególności: 
1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz w szczególności wobec organów państwowych i 

innych organizacji;; 
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 
3) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów; 
4) uchwalanie programów działania Fundacji i planów ich realizacji; 
5) opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów i strategii działania Fundacji, 
6) sporządzanie rocznych planów finansowych, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz 

sprawozdań z działalności Fundacji; 
7) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu; 
8) uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania i działalności finansowej; 
9) powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu Fundacji; 
10) decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji i prowadzenie polityki kadrowej Fundacji, 

w tym ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków 
przeznaczonych na wynagrodzenie; 

11) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną fundacją; 
12) uściślenie podziału pracy pomiędzy członkami Zarządu; 
13) uchwalenie regulaminów zwrotu kosztów i wydatków osobom, które poniosły je w związku z 

działalnością w Fundacji; 
14) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Fundacji; 
15) przedstawianie na żądanie Rady Fundatorów Fundacji bądź ministra sprawującego nadzór 

nad Fundacją sprawozdań z działalności Zarządu, programów działalności oraz analiz 
prawidłowości wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych 
Fundacji; 

 
§ 18 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagany jest podpis jednego członka 
Zarządu. 
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§ 19 
1. Rada Fundatorów jest organem kontrolno-nadzorczym oraz doradczo - opiniującym Fundacji. 
2. Opinie Rady Fundatorów mają na celu zapewnienia właściwej realizacji celów Fundacji i woli 

Fundatorów. 
3. Rada Fundatorów może występować z wnioskami do Ministra nadzorującego w przypadkach 

wymagających zastosowania środków nadzoru. 
4. W skład Rady Fundatorów mogą wchodzić Fundatorzy. Innych członków Rady Fundatorów 

powołuje i odwołuje swoją uchwałą Rada Fundatorów. Zmiany w składzie Rady Fundatorów 
mogą nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo 
śmierci osoby pełniącej tę funkcję. 

5. Rada Fundatorów liczy od 3 do 5 osób a jej kadencja trwa 5 lat. 
6. skreślony 
7. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, w obecności nie mniej niż 

połowy członków Rady. 
8. Posiedzenia Rady Fundatorów winny odbywać się co najmniej raz w roku. Są one 

protokołowane.  
9. W posiedzeniach Rady Fundatorów mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Zarządu 

Fundacji z głosem doradczym oraz prawem wypowiadania się w sprawach, nad którymi 
obraduje Rada Fundatorów. 

10. Rada Fundatorów rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe 
Zarządu z działalności Fundacji oraz udziela mu absolutorium. Rada Fundatorów dokonuje 
wyboru audytora. 

11. Rada Fundatorów w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do: 
- żądania od zarządu przedstawienia  wszelkich  dokumentów dotyczących działalności 

Fundacji 
- żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

12. Członkowie Rady Fundatorów:  
- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać w stosunku z nimi w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej. 

- nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundatorów zwrotu uzasadnionych 
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w 
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

 
 

§ 20 
1. Obsługa Zarządu Fundacji i Rady Fundatorów należy do biura Fundacji. 
2. Biuro Fundacji jest podporządkowane Zarządowi Fundacji. 
3. Regulamin organizacyjny Biura ustala Zarząd Fundacji. 

 
§ 21 

Nie może być łączona funkcja członka Zarządu i członka Rady Fundatorów w tej samej Fundacji. 

 
Rozdział IV. Majątek Fundacji 

 

§ 22 
Majątek Fundacji stanowi kwota 600,00 zł, słownie: sześćset złotych (wartość sprzed denominacji 
złotego z dniem 1 stycznia 1995r. 6.000.000,00 zł, słownie: sześć milionów złotych) 
zadeklarowana przez Fundatorów w akcie fundacyjnym, kwoty zadeklarowane przez donatorów, 
środki finansowe, nieruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej 
działalności. 
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§ 23 

Fundacja czerpie środki finansowe w szczególności z : 
1. darowizn, spadków i zapisów pochodzących od osób prawnych i osób fizycznych; 
2. dochodu z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych; 
3. subwencji oraz dotacji; 
4. zbiórek publicznych, aukcji i imprez publicznych; 
5. odsetek od lokat, dywidend od akcji i udziałów; 
6. dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego; 
7. innych wpływów. 
 

§ 24 
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o 
przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 
§ 25 

Za swoje zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem. 

 
§ 26 

Zabrania się:  
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy 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”;  

2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej 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 Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich; 

4. zakupu towarów lub usług od podatników, w których uczestniczą członkowie Fundacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

 
 

Rozdział V. Zmiana statutu Fundacji 
 

§ 27 
1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. 
2. Zmiany statutu może dokonywać Zarząd Fundacji po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę 

Fundatorów. 
3. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustalenia. 
 
 

Rozdział VI. Likwidacja Fundacji 
 

§ 28 

1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w 
razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji przeznaczonych na realizację 
jej celów. 

2. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych i majątku 
Fundacji jest sytuacja, w której dalej prowadzona działalność Fundacji doprowadziłaby do jej 
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niewypłacalności. 
3. W sytuacjach określonych w ust. 1 i 2 Zarząd zobowiązany jest stwierdzić stan uzasadniający 

likwidację i zawiadomić o jego istnieniu Ministra sprawującego nadzór nad Fundacją. 
4. W razie likwidacji Fundacji pozostały po niej majątek  winien zostać przekazany na realizację 

celów określonych w §  9 statutu. 
 
 


