
STATUT FUNDACJI: 

„GDAŃSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM” 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

Fundacja pod nazwą „Gdańska Fundacja Pomocy Dzieciom” zwana dalej Fundacją została 

ustanowiona przez Katarzynę Kaftan, Janusza Nowackiego i Sabinę Okrój zwanych dalej 

Fundatorami aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Izabeli Fal w Gdańsku, ul. 

Krzywoustego 35, dnia 15 lipca 2013 r., repetytorium A nr 5089/2013.  

 

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 

roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.  

 

Fundacja pod nazwą „Gdańska Fundacja Pomocy Dzieciom” może posługiwać się także skrótem 

GFPD.  

 

§2 

 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 3 

 

Fundacja nie jest związana z żadnym wyznaniem i jest apolityczna. 

 

§ 4 

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk. 

 

§ 5 

 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej. 

 

§ 6 

 

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  

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

wybranych językach obcych.  



4. Fundacja w celu realizacji celów statutowych - może współpracować z innym podmiotami, 

w szczególności może tworzyć filie i oddziały.  

 

§ 7 

 

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

 

§ 8 

 

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

wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. Decyzje w tej sprawie 

podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie regulaminu. 

 

 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 9 

 

Celami fundacji są: 

1. Przeciwdziałanie procesom marginalizacji zagrożonych wykluczeniem grup społecznych, w 

szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych patologią społeczną. 

2. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, rynku pracy, aktywnego uczestnictwa w 

życiu społecznym oraz rozwijanie kluczowych kompetencji warunkujących rozwój 

społeczeństwa opartego na wiedzy i aktywności kapitału ludzkiego;  

3. Propagowanie idei samorządności i rozwoju lokalnego, wzmocnienie sektora organizacji 

pozarządowych. 

4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego.  

5. Propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego. 

6. Wspieranie rozwoju rodziny (wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego 

rodzicielstwa). 

7. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego i zawodowego. 

8. Pobudzanie świadomości ekologicznej. 

9. Prowadzenie i promowanie innowacyjnej i alternatywnej działalności oświatowej,  

edukacyjnej i wychowawczej. 

 

§ 10 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz innych form 

pieczy zastępczej, w tym kształcenie i szkolenie prowadzące do powstania standardów 



kompetencji zawodowych w zakresie pracy z rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

2. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w 

zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

3. Tworzenie i wdrażanie programów umożliwiających wymianę dobrych praktyk oraz 

wypracowywanie nowoczesnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem 

społecznym oraz ich upowszechnianie.  

4. Prowadzenie i wspieranie działalności zmierzającej do przywracania sierotom społecznym 

ich rodzin biologicznych.  

5. Prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej dzieci oraz poszukiwania rodzin 

zastępczych.  

6. Organizację szkoleń, warsztatów i konferencji, badań, analiz oraz działalność wydawniczą.  

7. Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz inicjatyw na rzecz aktywnej organizacji 

czasu wolnego, wspieranie grup i kół zainteresowań. 

8. Organizację jarmarków, festynów, aukcji. 

9. Organizację imprez okolicznościowych, kulturalnych i rekreacyjnych. 

10. Prowadzenie działań mających na celu integrację i aktywizację osób starszych i utrwalenie 

więzi międzypokoleniowych. 

11. Upowszechnianie wiedzy na temat równych praw kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach 

życia oraz standardów odpowiedzialnego rodzicielstwa. 

12. Aplikowanie do innych instytucji, w tym Unii Europejskiej, o fundusze i dotacje pomocowe 

na wsparcie celów statutowych Fundacji. 

13. Prowadzenie edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

14. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego. 

15. Wprowadzanie nowoczesnych, prospołecznych technik nauczania w systemie edukacji. 

16. Tworzenie oraz prowadzenie szkół, przedszkoli, a także ośrodków i innych 

zorganizowanych form aktywności realizujących lub wspierających cele Fundacji. 

17. Stwarzanie sprzyjających warunków do rozwoju zdolności, kreatywności i kompetencji 

psychospołecznych dzieci i młodzieży, w tym tworzenie, organizowanie i prowadzenie zajęć 

edukacyjnych, psychoedukacyjnych oraz wychowawczych, z uwzględnieniem działań 

prewencyjnych na rzecz zapobiegania przemocy. 

 

§ 11 

 

Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. 

 

 

§ 12 

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z 

jej celami. 

 



Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 13 

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne 

mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 14 

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

 Darowizn, spadków, zapisów,  

 Dotacji i subwencji oraz grantów,  

 Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,  

 Dochodów z majątku Fundacji, 

 Odsetek i lokat bankowych, 

 Funduszy Unii Europejskiej, 

 Przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.  

 

§ 15 

 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 

realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.  

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa 

składa Zarząd Fundacji.  

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.  

 

§ 16  

 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w 

stosunku do członków Zarządu Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z 

którymi pozostają oni 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. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, 

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. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, 

pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.  



Organy i sposób zorganizowania Fundacji 

§ 17 

 

Władzami Fundacji są: 

a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 

b) Rada Fundacji. 

 

§ 171 

 

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków. 

2. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą Katarzyna Szadziewska-Łanecka oraz Dorota 

Patrycja Maros, które pełnią swe funkcje przez czas nieokreślony. W razie śmierci jednej z 

nich, bądź rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Fundacji przez jedną z nich, jej 

następcę w Radzie Fundacji wyznacza na czas nieokreślony pozostały z członków 

pierwszego składu Rady Fundacji. Objęcie funkcji członka Rady Fundacji przez następcę nie 

wymaga zgody Rady Fundacji. Na następcę przechodzi prawo wyznaczania członka Zarządu, o 

którym mowa jest w § 18 ust. 3 odpowiednio zdanie pierwsze i drugie. 

3. Uchwałą Rady Fundacji mogą zostać do niej powołane także inne osoby na czas 

nieokreślony,  bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków 

Rady Fundacji uprawnionych do głosowania. Kandydatów na członków Rady Fundacji mogą 

zgłaszać poszczególni jej członkowie. 

4. Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Fundacji oraz 

Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania.  

5. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością 

głosów jej członków obecnych na posiedzeniu, chyba że Statut stanowi inaczej. W 

przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.  

6. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do 

roku.  

7. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, a przypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, 

a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed 

planowanym spotkaniem.   

8. O posiedzeniu Rady Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy jej członkowie. 

9. Poza innymi sprawami wskazanymi wprost w niniejszym Statucie, Rada Fundacji jest 

organem nadzorczym i doradczym dla Fundacji. 
 

§ 18  

 

1. Zarząd składa się z przynajmniej dwóch osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa 

Zarządu, maksymalnie może liczyć pięć osób i jest powoływany na czas nieokreślony.  

2. Fundatorzy Fundacji wchodzą w skład pierwszego Zarządu.  



3. Członek Rady Fundacji Katarzyna Szadziewska-Łanecka wyznacza samodzielnie, bez zgody 

pozostałych członków Rady Fundacji, jednego członka Zarządu. Członek Rady Fundacji 

Dorota Patrycja Maros wyznacza samodzielnie, bez zgody pozostałych członków Rady 

Fundacji, jednego członka Zarządu. W razie ustalenia przez Radę Fundacji, że Zarząd  składa 

się z  trzech lub większej liczby członków, pozostałych członków Zarządu powołuje Rada 

Fundacji bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania.  

4. Członka Zarządu może odwołać Rada Fundacji bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:  

 złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,  

 utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej,  

 śmierci członka Zarządu,  

 odwołania przez Radę Fundacji, w tym z powodu: istotnego naruszenia postanowień 

Statutu lub nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu. 

6. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania.  

 

§ 19  

 

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

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:  

 realizacja celów statutowych,  

 wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,  

 uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,  

 uchwalanie regulaminów,  

 sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,  

 ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji,  

 przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,  

 podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją 

oraz likwidacją Fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej Fundacji,  

 podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz określenia zasad 

prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.  

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów 

jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, chyba że Statut stanowi inaczej. W 

przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.  

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.  



5. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu, a przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu 

przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej 

możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.   

6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.  

7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji.  

 

 

Sposób Reprezentacji 

 

§ 20 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie. 

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników, oświadczenia woli w imieniu Fundacji 

składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 

3. W sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań finansowych, oświadczenia woli w imieniu 

Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 

4. W  sprawach  dotyczących  zatrudnienia  Prezesa Zarządu oświadczenie woli w imieniu Fundacji 

składa Wiceprezes Zarządu, a w sprawach dotyczących zatrudnienia Wiceprezesa Zarządu 

oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu. 

 

 

 

Zmiana Statutu 

 

§ 21 

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów dla 

realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Zmiany 

dokonywane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

 

 

Połączenie z inną fundacją 

 

§ 22  

 

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.  

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji. Zmiany dokonywane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania.  

 

 



Likwidacja Fundacji 

 

§ 23  

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w 

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.  

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw polityki 

społecznej. 

3. Decyzje o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

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

mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz innych organizacji pozarządowych o podobnych 

celach.  

5. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.  


