
STATUT FUNDACJI  

„Międzynarodowy Instytut Rozwoju Dzieci” 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. FUNDACJA  ”Międzynarodowy  Instytut  Rozwoju  Dzieci”  zwana  dalej  ,,Fundacją”, 

ustanowiona została przez Justynę Jarząbską zwaną dalej ,,Fundatorem”, aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza Wiesławę Prokopiuk w dniu 31.07.2019 r. 

(Rep. A nr 4407/2019), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 

r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.), przepisów ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 

r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

2. Fundacja została powołana dla realizacji celów społecznych oraz posiada osobowość 

prawną.  

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji są Stare Kupiski w powiecie łomżyńskim. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

3. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej 

granicami na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.  

4. Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały i filie.  

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

w wybranych językach obcych. 

§ 3 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw 

społecznych.  

§ 4 

Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

§ 5 

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

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 
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Cele i zasady działania Fundacji 

 

 

§ 6  

Celem działania Fundacji jest: 

1) Promocja rozwoju i ochrony praw dzieci, pomoc w zaspakajaniu ich 

podstawowych potrzeb, szczególnie w zakresie zrównoważonej edukacji oraz 

zwiększania możliwości osiągnięcia przez nie pełnego potencjału, 

2) Wspieranie  rozwoju  kompetencji  dzieci,  młodzieży  szkolnej  i  akademickiej, 

wolontariuszy oraz profesjonalistów różnych dziedzin, 

3) Prowadzenie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej  

i oświatowej na rzecz rozwiazywania problemów globalnych i promocji praw 

człowieka oraz większego zaangażowania polski w stosunkach 

międzynarodowych, 

4) Aktywizacja obywateli w działania społecznie użyteczne: pomoc humanitarną, 

współpracę rozwojową, akcje dobroczynne i charytatywne, 

5) Wsparcie  i  edukacja  profesjonalistów  świadczących  pomoc  psychologiczną, 

prawną, socjalną i medyczną adresowaną do dzieci, rodzin i osób w sytuacjach 

kryzysowych, 

6) Wspomaganie działań na rzecz zapobiegania krzywdzeniu dzieci i ochrony ich 

praw  oraz  przeciwdziałania  wykluczeniu  społecznemu,  realizowanych  przez 

społeczności lokalne, organizacje pozarządowe i inne instytucje działające na 

rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego, 

7) Promocja nauki i edukacji zrównoważonej oraz nieformalnej, 

8) Integracja, aktywizacja i pomoc osobom oraz środowiskom zagrożonym 

wykluczeniem społecznym lub wykluczonym społecznie, 

9) Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy 

lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, udzielanie pomocy przy poszukiwaniu 

pracy, zatrudnianiu i utrzymaniu miejsca pracy, 

10) Rozwój kreatywności i aktywności twórczej,  artystycznej, w tym rozwój 

wszelkich zainteresowań i pasji życiowych, 

11) Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej, 

12) Wspieranie  rodzin  i  osób  samotnie  wychowujących  dzieci  oraz  dzieci  bez 

opieki, 
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13) Integracja osób niepełnosprawnych oraz pokoleń, środowisk społecznych, 

narodowych, kulturowych, religijnych, 

14) Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

jednostki, rozwój wspólnot, spółdzielni, organizacji oraz społeczności 

lokalnych, 

15) Działalność  oraz  pomoc  społeczna  mniejszościom  narodowym,  etnicznym, 

rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej,  działania  na  rzecz  osób 

niepełnosprawnych  oraz  ich  rodzin  oraz  wyrównywania  szans  tych  rodzin  

i osób, 

16) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wsparcie osób 

dotkniętych patologiami społecznymi oraz chorobami cywilizacyjnymi, 

17) Przeciwdziałanie ubóstwu i nierównościom społecznym na świecie, 

18) Rozwój intelektualny i zawodowy społeczeństwa z obszarów wiejskich, 

19) Działalność na rzecz integracji młodzieży z krajów Unii Europejskiej 

20) Pomoc instytucjom społecznym i gospodarczym w pozyskiwaniu  

i wykorzystaniu środków Unii Europejskich, 

21) Wspieranie działań społecznych związanych z rozwojem demokracji  

i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i pozostałych państwach 

europejskich, 

22) Wspomaganie działań na rzecz rozwoju kultury, oświaty, sportu i zdrowia, 

23) Wspieranie wolontariatu. 

 

 

§ 7 

Cele określone w § 6. Fundacja realizuje poprzez wszelkie działania, w szczególności poprzez:  

1. Pomoc kryzysową, materialną, humanitarną i finansową, 

2. Tworzenie i wspieranie placówek pomocy, 

3. Organizowanie zbiórek publicznych oraz przygotowywanie i wysyłanie pomocy 

humanitarnej i rozwojowej, 

4. Edukację dzieci i młodzieży oraz społeczeństwa, 

5. Rozwój kompetencji miękkich i twardych wśród dzieci i młodzieży, 

6. Zapewnianie opieki dla dzieci i młodzieży oraz organizację wycieczek, kolonii  

i półkolonii, 
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7. Świadczenie usług społecznych i wychowawczych w ośrodkach oświatowych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, 

8. Pomoc specjalistyczną, w tym m.in. prawną, psychologiczną, terapeutyczną, 

psychiatryczną i medyczną, poradnictwo społeczne, obywatelskie, integracyjne  

i międzykulturowe oraz pracę socjalną i środowiskową,  

9. Profilaktykę  zdrowia,  wyjazdy  wypoczynkowe  i  zdrowotne  oraz  upowszechnianie  

i promocję sportu,  

10. Pomoc  w  rozwiązywaniu  sytuacji  konfliktowych  i  problemowych,  w  tym  mediacje, 

kampanie informacyjne, społeczne i inne działania medialne,  

11. Aktywizację  zawodową,  w  tym  poradnictwo  zawodowe  i  podnoszenie  kompetencji 

zawodowych, 

12. Wspomaganie nauczania szkolnego przez prowadzenie projektów badawczo-

rozwojowych, 

13. Prowadzenie  i  zlecanie  badań  naukowych  i  analitycznych  oraz  innej  działalności 

naukowej, 

14. Opracowywanie,  wdrażanie, ewaluację  i upowszechnianie innowacyjnych  rozwiązań 

dotyczących  zrównoważonego  rozwoju,  integracji  i  aktywizacji  osób  wykluczonych 

społecznie, w tym tworzenie narzędzi informatycznych i telekomunikacyjnych, 

15. Badania, monitoring i działania strażnicze, w tym polegające na kontrolowaniu 

funkcjonowania instytucji publicznych mających kontakt z dziećmi i młodzieżą, 

16. Organizację wydarzeń kulturalnych, w tym festiwali, wystaw i pokazów filmów, oraz 

wspieranie działalności placówek kulturalnych, kulturalno-oświatowych  

i wychowawczych, 

17. Organizowanie wykładów, seminariów, konferencji, wizyt studyjnych, szkoleń, 

konsultacji społecznych, 

18. Działalność wydawniczą, produkcję artystyczną oraz multimedialną, 

19. Przyznawanie nagród, stypendiów i dotacji oraz wspieranie działań samopomocowych 

w tym spółdzielni socjalnych, 

20. Realizację zadań pożytku publicznego w zakresie edukacji społeczeństwa oraz niesienia 

pomocy humanitarnej i rozwojowej, 

21. Realizację  zadań  służących  wyrównywaniu  szans  grup  słabszych  lub  zagrożonych 

społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, dzieci  
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i  młodzież  ze  środowisk  patologicznych  lub  z  terenów  zaniedbanych  gospodarczo, 

społecznie, kulturowo), 

22. Realizację zadań wspierających współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju 

demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska 

i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej, 

23. Współpracę z instytucjami publicznymi oraz pozarządowymi oraz sektorem prywatnym 

w zakresie objętym celami Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym 

24. Wspieranie inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji, 

25. Udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji. 

§ 8 

1. Fundacja  współdziała  z  innymi  instytucjami,  organizacjami  i  osobami  dla  osiągania 

wspólnych celów statutowych w Polsce i zagranicą. Współdziałanie to może mieć charakter 

partnerskiej realizacji działań, wsparcia organizacyjnego, finansowego albo pomocy  

w uzyskaniu niezbędnych funduszy. 

2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach 

zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z 

celem Fundacji. 

3. W ramach realizacji celów statutowych 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. 

4. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako 

zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków. 

 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 9 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych), 

przychody określone w § 10 oraz inne fundusze.   

 

§ 10 

Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 

1) Darowizn  pieniężnych  i  rzeczowych,  spadków,  zapisów  krajowych  i  zagranicznych, 

dotacji, subwencji i innych świadczeń od osób fizycznych i prawnych, 
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2) Zbiórek i imprez publicznych, 

3) Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, 

4) Nawiązek orzekanych przez sądy, 

5) Grantów naukowych i innych podobnych funduszy,  

6) Umów sponsoringowych, 

7) Funduszy  publicznych  -  państwowych,  samorządowych,  europejskich  oraz  środków  

z programów i organizacji międzynarodowych,  

8) Dotacji i subwencji osób prawnych,  

9) Dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych,  

10) Dywidend i zysków z akcji i udziałów,  

11)  Odsetek i lokat bankowych.   

 

§ 11 

Przychody finansowane zawarte w § 10 przeznaczane są w całości na prowadzenie działalności 

statutowej.  

 

§ 12 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  

 

Organy Fundacji 

§ 13 

Organami Fundacji są: 

i. Zarząd, 

ii. Rada Fundacji.  

§ 14 

1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech członków Zarządu, w tym z Prezesa 

Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, powoływanych przez Fundatora, w drodze pisemnego 

rozporządzenia.  

2. W wypadku Śmierci Fundatora członków Zarządu odwołuje i powołuje Rada 

bezwzględną większością głosów.  

3. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony. 

4. Członkowie Zarządu mogą być związani stosunkiem pracy z Fundacją, a także innymi 

umowami cywilno-prawnymi związanymi ze świadczeniem usług lub pracy na rzecz 

Fundacji.  
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§ 15 

1. Mandat członka Zarządu wygasa na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji, 

b) śmierci, 

c) odwołania (ust. 2). 

2. Fundator  może  odwołać  członka  Zarządu  w  każdym  czasie  w  drodze  pisemnego 

rozporządzenia. 

§ 16 

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundacją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących 

Fundacji, nie zastrzeżonych dla innych jej organów, a w szczególności: 

a) reprezentowanie Fundacji w stosunkach z osobami trzecimi, 

b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

c) uchwalanie  rocznych  i  wieloletnich  programów  działania  i  planów  finansowych 

Fundacji, 

d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

e) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań  

z działalności Fundacji, 

f) tworzenie i znoszenie zakładów, oddziałów i filii, 

g) powoływanie i odwoływanie osób zajmujących stanowiska kierownicze  

i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji, 

h) ustalanie  wielkości  zatrudnienia,  zasad  wynagradzania  oraz  wielkości  środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników, 

i) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji, połączenia z inną 

fundacją oraz likwidacji Fundacji, 

j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, 

k) ustanawianie pełnomocników do  zastępowania  Fundacji w sprawach cywilnych, 

sądowych lub administracyjnych, w tym w zakresie zawierania umów maj 

z instytucjami zarządzającymi lub grantodawcami, i do realizacji projektów. 

l) Podejmowanie uchwały w sprawie rozpoczęcia prowadzenia działalności 

gospodarczej. 
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§ 17 

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół 

roku.  

2. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone za pomocą teleinformatycznych środków 

przekazu.  

3. Posiedzenie  Zarządu  zwołuje  Prezes  Zarządu  lub  Wiceprezes  Zarządu,  informując 

pozostałych członków Zarządu o terminie i miejscu posiedzenia: pocztą elektroniczną 

lub telefonicznie lub krótką wiadomością tekstową (SMS), a w przypadku braku takiej 

możliwości - listem poleconym - na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem. 

4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. Członkowie 

Zarządu informują Prezesa Zarządu o swoich: adresach do korespondencji, adresach 

poczty elektronicznej i numerach telefonów komórkowych do użycia na potrzeby z tego 

paragrafu Statutu.   

§ 18 

1. Uchwały Zarządu dla swej ważności wymagają zwykłej większości głosów. 

2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

3. Do ważności uchwał Zarządu w sprawach nabywania lub zbywania nieruchomości lub 

użytkowania wieczystego, albo udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, 

konieczna jest jednomyślność wszystkich członków Zarządu. 

§ 19 

1. Rada Fundacji składa się z od dwóch członków do 4 członków i jest wybierana na czas 

nieokreślony. 

2. Wyboru  i  odwołania  członków  Rady  Fundacji  dokonuje  Fundator  ze  wskazaniem 

Przewodniczącego Rady Fundacji i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.  

3.  W wypadku śmierci fundatora Członków Rady odwołuje lub powołuje Rada 

bezwzględną większością głosów przy pełnym składzie osobowym.  

4. Mandat członka Rady Fundacji wygasa na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji,   

b) śmierci,  

c) odwołania przez Fundatora. 

5. Przewodniczący  Rady  Fundacji  kieruje  pracami  Rady  Fundacji,  reprezentuje  ją  na 

zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji. 
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§ 20 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz na dwa lata. 

2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w razie  

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.  

3. Do zadań Rady Fundacji należą: 

a) nadzór nad działalnością Fundacji, 

b) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

c) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich 

wynagrodzenia, 

d) reprezentowanie Fundacji w stosunkach prawnych pomiędzy Fundacją,  

a członkami Zarządu. 

 

 

Sposób reprezentacji 

§ 21 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w tym finansowych, uprawniony jest 

każdy z członków Zarządu jednoosobowo, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. W umowach między Fundacją a członkami zarządu oraz w sporach z nimi Fundację 

reprezentuje Członek Rady Fundacji wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik 

powołany uchwałą Rady Fundacji.  

 

Połączenie z inną fundacją 

§ 22 

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. 

§ 23 

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze  jednomyślnej 

uchwały. 

Bieżąca działalność Fundacji 

§ 24 

1. Bieżąca działalność Fundacji jest prowadzona przez Biura i Projekty.  

2. Biura i Projekty powołuje Zarząd w drodze uchwały.  

3. Zasady działania Biur i Projektów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.  
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Likwidacja Fundacji 

§ 25 

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 Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. 

3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez jej Zarząd. 

4. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 

a) zgłoszenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie otwarcia likwidacji 

Fundacji, 

b) wezwanie  wierzycieli  Fundacji  w  trybie ogłoszenia  prasowego  do  zgłoszenia  swych 

wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia, 

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli, 

d) sporządzenie planu finansowego likwidacji Fundacji i planu zaspokojenia zobowiązań, 

e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku 

Fundacji, 

f) zgłoszenie ukończenia likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wnioskiem 

o wykreślenie Fundacji z rejestru, 

g) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego. 

5. Po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji pozostałe środki majątkowe mogą być 

przeznaczone  na  cele  tożsame  z  celem  Fundacji  określonym  w  §  6  i  utworzenie  nowej 

Fundacji lub też mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej 

fundacji o tożsamych lub zbliżonych celach. 

 

Zmiana Statutu 

§ 26 

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd na podstawie jednomyślnej uchwały. 

2. Zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą wpisu do właściwego rejestru Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

Postanowienia końcowe 

§ 27 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd. 
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