
ODPIS

STATUT
MAZOWIECKIEJ  FUNDACJI  RODZIN  ZAST ĘPCZYCH

(tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.)

I. Postanowienia ogólne 

§ 1.

1. Fundacja nosi nazwę „Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych” i zwana jest dalej
Fundacją. 

2. Fundacja moŜe dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem swojej
nazwy w wybranych językach obcych.

3. Fundacja moŜe uŜywać wyróŜniającego ją znaku graficznego. 

§ 2.

1. Fundacja ma osobowość prawną.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami), ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)  oraz  niniejszego  Statutu.

§ 3.

Ministrem  właściwym  ze  względu  na  cele  Fundacji  jest  minister  właściwy  do  spraw
zabezpieczenia  społecznego.  Fundacja  składa ministrowi  właściwemu wymagane  prawem
sprawozdania ze swej działalności.  

§ 4.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 5.

1. Fundacja  działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Dla wykonywania swoich  celów statutowych na obszarze swojego działania Fundacja
moŜe  po  udzieleniu  zgody  przez  Radę  Fundacji   tworzyć  i  likwidować  oddziały,
zakłady  oraz stałe i czasowe placówki terenowe.  

§ 6.

Fundacja moŜe pozyskiwać środki finansowe na realizację swoich celów statutowych. 
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§ 7.

Fundacja  moŜe  ustanawiać  odznaki,  medale  honorowe,  nagrody  i  wyróŜnienia  oraz
przyznawać  je osobom fizycznym, osobom prawnym i innym podmiotom zasłuŜonym dla
Fundacji.

II. Cele, zasady, formy  i zakres działania Fundacji 

§ 8.

Celem Fundacji jest:  

1) udzielanie  wszechstronnej  pomocy  dzieciom w   rodzinnej  pieczy
zastępczej, osobom sprawującym tę pieczę oraz propagowanie rodzinnej pieczy
zastępczej; 
2) pomoc  dzieciom  pozbawionym  całkowicie  lub  częściowo  opieki
rodzicielskiej,  dzieciom zagroŜonym utratą opieki rodzicielskiej oraz dzieciom
odrzuconym, zaniedbanym, krzywdzonym;  
3) pomoc  rodzinom  mającym  trudności  w  pełnieniu  obowiązków
opiekuńczych, rodzinom w kryzysie, dysfunkcyjnym, dotkniętym problemami
uzaleŜnień, zagroŜonym utratą lub ograniczeniem praw rodzicielskich; 
4) wspieranie  rodzin,  dzieci  i  osób  w  trudnej  sytuacji  Ŝyciowej,
materialnej  oraz  wyrównywanie  ich  szans  Ŝyciowych  i  przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu;
5) przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzaleŜnieniom.

§ 9.

1. Fundacja prowadzi działalność  poŜytku publicznego  w sferze zadań publicznych w
szczególności w zakresie: 

1) pomocy społecznej,  w tym pomocy rodzinom i  osobom w trudnej  sytuacji
Ŝyciowej oraz  wyrównywania szans Ŝyciowych tych rodzin i osób; 

2) działalności  na  rzecz  integracji  i  reintegracji  zawodowej  i  społecznej  osób
zagroŜonych wykluczeniem społecznym; 

3) działalności charytatywnej; 
4) ochrony i promocji zdrowia;
5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
7) nauki, szkolnictwa wyŜszego, edukacji, oświaty i wychowania;
8) wypoczynku dzieci i młodzieŜy; 
9) działalności  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania  kontaktów  i

współpracy między społeczeństwami; 
10) promocji i organizacji wolontariatu;
11) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i

ochrony praw dziecka;
12) przeciwdziałania uzaleŜnieniom i patologiom społecznym;
13) działalności  na  rzecz  innych   organizacji  pozarządowych  prowadzących

działalność  poŜytku  publicznego  w  zakresie  określonym  w  niniejszym
paragrafie.
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2. Działalność poŜytku publicznego moŜe być prowadzona przez Fundację jako: 

1) działalność nieodpłatna lub 
2) działalność odpłatna – po podjęciu przez Zarząd uchwały określającej zakres tej

działalności. 

§ 10.

1. Fundacja realizuje swoje cele   poprzez: 
1) rozpoznawanie potrzeb środowiska rodzinnej pieczy zastępczej i organizowanie

działań  zmierzających  do  ich  zaspokojenia,  w  tym  usamodzielnianych  i
usamodzielnionych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej;

2) reprezentowanie  interesów  środowiska  rodzinnej  opieki  naturalnej  i  pieczy
zastępczej  wobec  organów  administracji  państwowej  i  samorządowej  oraz
innych instytucji;

3) propagowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym organizowanie seminariów,
konferencji,  sympozjów,  szkoleń,  prowadzenie  działalności  edukacyjnej  i
wydawniczej, kontakty ze środkami masowego przekazu; 

4) organizowanie i wspieranie badań w zakresie zgodnym z celami Fundacji; 
5) pozyskiwanie  wsparcia  Kościoła  katolickiego  i  związków  religijnych  w

zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów sieroctwa społecznego;
6) współpracę  z organizacjami i  instytucjami pomagającymi dziecku i  rodzinie,

działania na rzecz integracji  europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,  wymiana doświadczeń w celu usprawniania systemu 
zapobiegania sieroctwu społecznemu;

7) integrowanie środowisk związanych z pomocą dziecku i rodzinie;
8) organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i grup wsparcia dla rodzin; 
9) tworzenie  bezpłatnych  punktów  konsultacyjnych  (medycznych,

psychologicznych,  pedagogicznych,  prawnych,  itp.),  w  tym  prowadzenie
telefonów informacyjno-pomocowych; 

10) prowadzenie  i  wspieranie  programów  terapeutycznych,  profilaktycznych,
socjalnych na rzecz rodziny;   

11) przeciwdziałanie  patologiom  społecznym,  pomoc  rodzinom  dotkniętym
problemami  ubóstwa,  bezrobocia,  alkoholizmu,  narkomanii,  chorobom
psychicznym,  w  tym  profilaktyka  wykluczenia  społecznego  dzieci  z  tych
rodzin,

12) pomoc osobom niepełnosprawnym;
13) prowadzenie  działalności  charytatywnej,  w  tym  organizowanie  pomocy

finansowej i rzeczowej dla potrzebujących;
14) dofinansowywanie wydatków związanych z leczeniem,  terapią i rehabilitacją

dzieci;
15) organizowanie i  dofinansowywanie wyjazdów wypoczynkowych dla dzieci  i

rodzin;
16) realizacja programów stypendialnych dla dzieci;
17) organizowanie wolontariatu;
18) podejmowanie inicjatyw wspierających prozdrowotny styl Ŝycia;  
19) współpracę  z  organami  administracji  publicznej,  podejmowanie  realizacji

zlecanych zadań publicznych i inne formy współpracy; 
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20) konsultowanie  projektów  aktów  normatywnych  w  dziedzinach  dotyczących
działalności statutowej Fundacji. 

§ 11.

Dla  osiągnięcia  swych  celów  Fundacja  moŜe  wspierać  działalność  innych  organizacji  i
instytucji, w tym organizacji poŜytku publicznego, prowadzących działalność zbieŜną z jej
celami. 

III. Maj ątek Fundacji

§ 12.

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz załoŜycielski w wysokości l 300 (słownie: jeden
tysiąc trzysta)  złotych  oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Wartość środków majątkowych Fundacji  przeznaczonych z funduszu załoŜycielskiego
Fundacji na działalność gospodarczą Fundacji wynosi 1 000 (słownie: tysiąc) złotych. 

§ 13.

1. Dochody Fundacji  pochodzą  z:

1) darowizn, spadków i zapisów; 
2) dotacji i subwencji; 
3) dochodów  z  ofiarności  publicznej,  w  tym  ze  zbiórek,  aukcji  i  imprez

publicznych; 
4) dochodów z majątku ruchomego i  nieruchomego  Fundacji,   w tym odsetek

bankowych, dywidend i innych dochodów kapitałowych;  
5) dochodów  z  działalności  gospodarczej  oraz  odpłatnej  działalności  poŜytku

publicznego Fundacji; 
6) funduszy z realizacji zlecanych zadań publicznych i innych form współpracy z

organami administracji publicznej i pozarządowej;
7) funduszy Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych; 
8) innych  źródeł.

2. Osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty, które dokonają na rzecz Fundacji
darowizny, dotacji lub subwencji w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 5.000,00
zł   (pięciu tysięcy złotych),   uzyskują  tytuł  sponsora Fundacji,  jeŜeli  wyraŜą  takie
Ŝyczenie.

3. Fundacja przeznacza nadwyŜkę przychodów nad kosztami na prowadzoną działalność
poŜytku publicznego.  Przychód z działalności  odpłatnej  poŜytku  publicznego słuŜy
wyłącznie prowadzeniu działalności poŜytku publicznego.

4. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji  i subwencji  mogą  być
uŜyte przez Fundację na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie
wskazali szczególnego przeznaczenia w ramach zakresu działalności Fundacji. 

5. W  przypadku  powołania  Fundacji  do  spadku,   Fundacja  przyjmuje  spadek  z
ograniczeniem odpowiedzialności za długi (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza)..

4/9



§ 14.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z przepisami prawa. 

§ 15.

W działalności Fundacji zakazane są: 

1) udzielanie poŜyczek  lub zabezpieczanie   zobowiązań  majątkiem Fundacji  w
stosunku  do  członków  organów  lub  pracowników  oraz  osób,  z  którymi
pracownicy pozostają w związku małŜeńskim, we wspólnym poŜyciu 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) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich,  w
szczególności, jeŜeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach;

3) wykorzystywanie  majątku  Fundacji  na  rzecz  członków  organów  lub
pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niŜ  w stosunku do osób
trzecich, chyba Ŝe to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
Fundacji;

4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą  członkowie
organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niŜ w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyŜszych niŜ rynkowe.  

IV. Organy Fundacji

§ 16.

1. Organami  Fundacji są: 

1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.

2. Uchwały organów  Fundacji  zapadają  zwykłą  większością  głosów przy udziale co
najmniej  połowy członków, chyba Ŝe niniejszy Statut przewiduje inaczej. W razie
równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa organu.

3. Uchwały  kaŜdego  z  organów  Fundacji  podejmowane są  na  posiedzeniach  danego
organu  lub   w  głosowaniu  pisemnym  pod  warunkiem  powiadomienia  wszystkich
członków organu Fundacji o  treści  uchwały.

Rada Fundacji

§ 17.

1. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu  członków.  . 

2. Członkiem Rady Fundacji moŜe być: 
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1) Fundator 
2) inna osoba fizyczna 
3) osoba prawna, która posiadając jeden głos działa przez osoby umocowane do

jej reprezentowania.

2. Członkowie Rady Fundacji: 

1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku
małŜeńskim,  we  wspólnym  poŜyciu,  w  stosunku  pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości słuŜbowej;

2) nie  mogą  być  skazani  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne
ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie  w  wysokości  nie  wyŜszej  niŜ  przeciętne  miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za
rok poprzedni.

3. Kadencja  członka  Rady  Fundacji  jest  trzyletnia.  Funkcję  członka  Rady  Fundacji
moŜna pełnić przez więcej niŜ jedną kadencję. 

4. Fundator  staje  się  członkiem  Rady  Fundacji,  jeŜeli  wyrazi  taką  wolę  na  piśmie.
Pozostałych członków Rady Fundacji powołuje Rada Fundacji. 

5. Członkostwo  w  Radzie  Fundacji  ustaje  wskutek  pisemnej  rezygnacji  lub  śmierci
członka Rady Fundacji.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka  Rady Fundacji i przez
to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji moŜe nastąpić w wyniku uchwały
podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków  Rady Fundacji.

§ 18.

1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa Rady Fundacji. Kieruje on pracami
Rady  Fundacji,  reprezentuje  ją  na  zewnątrz  oraz  zwołuje  i  przewodniczy
posiedzeniom Rady Fundacji. 

2. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz w roku.

3. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje prezes Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo
na wniosek Zarządu Fundacji lub  Fundatora, zgłoszony na piśmie.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji.

§ 19.

Do zadań Rady Fundacji naleŜy  w  szczególności:

1) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji uchwalonych przez Zarząd
Fundacji,

2) zatwierdzanie  rocznych  planów  finansowych  Fundacji  uchwalonych  przez
Zarząd Fundacji,
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3) przyjmowanie corocznych  sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie
rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu
Fundacji absolutorium,

4) reprezentowanie  Fundacji  w  umowach  z  członkami  Zarządu  Fundacji  oraz
ustalanie wysokości wynagrodzenia członków zarządu Fundacji,

5) nadzór nad działalnością Fundacji,
6) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji uchwały  o połączeniu Fundacji z

inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
7) udzielanie zgody na utworzenie i likwidowanie oddziału, zakładu oraz stałej i

czasowej  placówki terenowej Fundacji,
8) uchwalanie  zmian Statutu, w tym równieŜ celu Fundacji,
9) wyraŜanie opinii w sprawach przedłoŜonych przez  Zarząd Fundacji.

Zarząd  Fundacji

§ 20.

1. Zarząd Fundacji  składa się z trzech do pięciu członków  powoływanych przez Radę
Fundacji  na trzyletnią kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu moŜna pełnić przez więcej niŜ jedną kadencję.

3. Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę  Fundacji  przed  upływem  kadencji  w  drodze  uchwały  podjętej  jednomyślnie
przez wszystkich członków Rady Fundacji.

5. Prezes Zarządu moŜe zawiesić członka Zarządu w wykonywaniu przez niego funkcji
do czasu podjęcia decyzji przez Radę Fundacji.

6. Członkowie  Zarządu  Fundacji  nie  mogą  być  skazani  prawomocnym  wyrokiem  za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 21.

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

2. Do reprezentowania Fundacji uprawnieni są:  Prezes Zarządu - samodzielnie lub
dwóch spośród pozostałych członków Zarządu - łącznie.  

. 
§ 22.

Do zadań Zarządu Fundacji naleŜy w szczególności:

1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji 
2) uchwalanie rocznych planów finansowych Fundacji
3) tworzenie i likwidowanie po wyraŜeniu zgody przez Radę Fundacji oddziałów,

zakładów  oraz stałych i czasowych placówek terenowych Fundacji 
4) uchwalanie  regulaminów oddziału,  zakładu  oraz stałej  i  czasowej  placówki

terenowej Fundacji 
5) sprawowanie  zarządu majątkiem Fundacji
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6) ustalanie  wielkości  zatrudnienia  i  wysokości  środków  na  wynagrodzenia
pracowników Fundacji

7) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w statucie,
8) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w składzie Zarządu,
9) podejmowanie  decyzji  we  wszelkich  sprawach  nie  przekazanych  do

kompetencji innych organów Fundacji.

§ 23.

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu (a  pod jego nieobecność  Wiceprezes
Zarządu) z własnej inicjatywy albo na wniosek innego członka Zarządu zgłoszony na
piśmie.

2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§ 24.

1. Zarząd moŜe powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
naleŜących do zakresu działania Fundacji.

2. Zarząd co roku, do 15 kwietnia zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.

V. Działalność  gospodarcza  Fundacji

§ 25.

1. Fundacja moŜe prowadzić  działalność  gospodarczą  jako dodatkową  w stosunku do
działalności  poŜytku  publicznego,  w  rozmiarach  słuŜących  realizacji  celów
statutowych.

2. Fundacja  moŜe  prowadzić  działalność  gospodarczą  bezpośrednio  lub   za
pośrednictwem wyodrębnionego zakładu.

3. Działalność gospodarcza Fundacji moŜe być równieŜ realizowana przez uczestnictwo
w  spółkach na zasadach określonych w stosownych przepisach. 

4. Fundacja moŜe prowadzić działalność gospodarczą po podjęciu przez Zarząd uchwały
określającej zakres tej działalności. 

VI. Zmiana  statutu i zmiana celu Fundacji

§ 26.

Zmiana  statutu  Fundacji, w tym zmiana celu Fundacji, moŜe być  dokonana uchwałą 2/3
członków Rady Fundacji.

VII. Poł ączenie Fundacji z  inną  fundacją

§ 27.
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1. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja moŜe  się połączyć
z inną fundacją   na warunkach określonych przez zainteresowane strony. 

2. Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji
oraz  zatwierdzenia tej uchwały przez Radę Fundacji.

VIII. Czas trwania i likwidacja  Fundacji

§ 28.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

§ 29.

1. Likwidacja  Fundacji  wymaga  jednomyślnej  uchwały  Zarządu  Fundacji  oraz
zatwierdzenia tej uchwały  przez Radę Fundacji.

2. Likwidatorów  Fundacji powołuje i odwołuje  Zarząd.

3. Środki  finansowe  i  majątek  pozostały  po  likwidacji  Fundacji  mogą  zostać
przeznaczone  uchwałą  Rady  Fundacji  na  rzecz  działających  w  Rzeczypospolitej
Polskiej fundacji o zbliŜonych celach.

                             
Na oryginale właściwe podpisy
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