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STATUT  FUNDACJI  im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

§  1. 

 
Fundacja o nazwie „Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej”, zwanej dalej „Fundacją”, ustanowiona 

została przez Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, aktem 

notarialnym z dnia 4 grudnia 1991 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej nr 25 w Warszawie przed 

notariuszem Markiem Bartnickim /Repetytorium A. Nr 3242/91/ 

 

 

§ .2.  

  
1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa. 

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej 

3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność na terenie innych państw. 

 

 

§  3. 

 
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /tekst jedn.: 

Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm./,  przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./ oraz niniejszego Statutu.  

 

 

§  4. 

 
1. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.  

2. Fundacja składa corocznie Ministrowi Edukacji Narodowej sprawozdanie ze swej działalności w 
zakresie ustalonym zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 06.07.1991 r. w sprawie 

ramowego zakresu sprawozdań składanych przez fundacje /M. P. Nr 23, poz. 156/ 

 

 

§  5. 

 
1. Fundacja używa podłużnej pieczęci określającej jej nazwę i siedzibę; pieczęć może ponadto 

zawierać znak graficzny Fundacji.  

2. Wzór pieczęci oraz znaku graficznego ustala Zarząd.  
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II. Cele i formy działania 
 

 

§ 6 

 
Celem Fundacji jest zapewnienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i korzystania ze 

społecznych dóbr osobom i grupom osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, z 

racji niepełnosprawności, ubóstwa, uzależnień, narodowości, religii lub przynależności do innych 

środowisk defaworyzowanych, polegające na : 

1. wzbogacaniu i ulepszaniu oferty edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz poprawy form 

organizacyjnych placówek oświatowych, w kierunku tworzenia możliwie najmniej 

restrykcyjnych środowisk edukacyjnych dla tych grup, 

2. zwiększaniu dostępu do sfery kultury dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym zagrożonym 

marginalizacją i wykluczeniem społecznym, 

3. zapewnianiu dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym zagrożonym marginalizacją i 

wykluczeniem społecznym warunków zdrowego rozwoju fizycznego, a w sytuacji 

doświadczania deficytów zdrowotnych – dostępu do stosownych form leczenia i 

rehabilitacji, 

4. zapobieganiu negatywnym zjawiskom społecznym, takimi jak uzależnienia i przemoc wśród 

dzieci i młodzieży, 

5. kształtowaniu społecznych postaw wobec zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem grup 

społecznych oraz wspieranie działań na ich rzecz ze strony różnych społeczności i 

środowisk (m.in. szkolnych, sąsiedzkich, lokalnych, religijnych, sportowych, 

artystycznych). 

 

 
§ 7.  

 
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1.1. upowszechnianie dobrych praktyk w dziedzinie edukacji i wychowania, a także inicjowanie i 

wspieranie nowych rozwiązań,  

1.2. zapewnianie wsparcia organizacyjnego, merytorycznego i finansowego różnego typu 

instytucjom oświatowym, wychowawczym i kulturalnym, 

1.3. organizowanie konsultacji, szkoleń, warsztatów, seminariów konferencji i innych form 

dokształcania, skierowanych do osób dorosłych, dzieci i młodzieży zagrożonych 

marginalizacją oraz jej rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i terapeutów, 

1.4. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym 

dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym oraz ich rodzin, grup rówieśniczych i społeczności lokalnych, 

1.5. promocję zdrowego stylu życia (m.in. popularyzacja sportu, właściwych nawyków 

żywieniowych, profilaktyki zdrowotnej) szczególnie w środowiskach dzieci zagrożonych 

marginalizacją i wykluczeniem, 

1.6. organizowanie lub finansowanie form rehabilitacji i leczenia dla dzieci i młodzieży oraz 

dorosłych osób z niepełnosprawnością, 

1.7. fundowanie stypendiów, udzielanie zapomóg bezzwrotnych, nieoprocentowanych pożyczek 

oraz pomocy rzeczowej młodzieży, dzieciom i osobom dorosłym, zagrożonym 

marginalizacją i wykluczeniem,  
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1.8. realizację programów i projektów  mających na celu  zapobieganie negatywnym zjawiskom 

społecznym, takimi jak uzależnienia i przemoc wśród dzieci i młodzieży, 

1.9. realizacja programów i projektów, propagujących ideę integracji społecznej, a także 

angażujących w partnerskie działania na rzecz integracji różne społeczności i środowiska, 

1.10. promocję i organizację wolontariatu, 

1.11. prowadzenie działalności propagującej cele Fundacji, zmierzającej do uzyskania od osób 

fizycznych i podmiotów gospodarczych środków finansowych i rzeczowych 

wspomagających działalność Fundacji,  

1.12. wspomaganie osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 

prawnej oraz osób fizycznych, których działania są zbliżone do działań Fundacji. 

1.13. prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w 

zakresie problematyki marginalizacji i wykluczenia,  

2. Działania o których mowa w pkt. 1 mogą być prowadzone w formie odpłatnej lub nieodpłatnej. 

 

 

III. Organy Fundacji 
 

 

§  8. 

 
Organami Fundacji są: Rada Nadzorcza i Zarząd.  

 

 

§  9.  

 
1. Rada Nadzorcza jest najwyższym organem Fundacji. 

2. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 15 członków. 

3. Radę Nadzorczą, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, wybiera spośród własnych 

członków – z zastrzeżeniem ust. 5 – Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej, zwany dalej „Senatem”. 

4. Radę Nadzorczą wybiera się na kadencję równą kadencji Senatu.  

5. Do Rady Nadzorczej mogą być wybrane osoby spoza składu Senatu, które dokonały znaczących 

świadczeń finansowych lub rzeczowych na rzecz Fundacji. 

6. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji oraz 

pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej wobec członków Zarządu, a ponad to nie mogą być 

prawomocnie skazani za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe.  

 

 

§  10. 

 
1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Fundacji i jej 

organów. 

2. Do zadań i kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:  

1.1. uchwalanie zmian w Statucie, 

1.2. powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu, 
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1.3. określanie głównych kierunków działalności Fundacji i przeznaczenia środków na cele 

statutowe,   zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie zaciągnięcia pożyczek oraz 

przystąpienia do spółek, 

1.4. zatwierdzanie bilansów rocznych i sprawozdań finansowych z działalności Fundacji oraz 

kwitowanie Zarządu z wykonania obowiązków,  

1.5. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji, 

1.6. wyrażanie zgody na wniesienie aportów rzeczowych do spółek, 

1.7. podejmowanie uchwał w sprawach połączenia lub likwidacji Fundacji, 

1.8. zatwierdzanie Regulaminu działania Zarządu, 

1.9. wyrażanie zgody na dysponowanie funduszami, udzielanie dotacji, tworzenie funduszy 

celowych i określanie sposobu ich wykorzystania,  

1.10. reprezentowanie Fundacji w sprawach, w których stroną jest członek Zarządu. 

 

3. Rada Nadzorcza uprawniona jest do przeprowadzania kontroli wszelkich działów działalności 

Fundacji, żądania od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywania rewizji majątku, ksiąg i 

dokumentów. 

 

 

§  11. 

 
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady. 

2. Przewodniczący zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady na wniosek Zarządu, 

jak również na wniosek co najmniej 3 członków Rady. 

3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście. 

4. Szczegółowe zasady procedowania określa Regulamin, uchwalany na pierwszym posiedzeniu 

Rady. 

 

 

§  12. 

  
1. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku złożenia na piśmie oświadczenia woli o rezygnacji 

oraz w przypadku nie usprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach. 

2. Z ważnych powodów członek Rady może być odwołany uchwałą Rady Nadzorczej podjętą 

większością ¾ głosów, przy obecności ponad połowy składu Rady. 

 

 

§  13. 

 
1. Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności zbiorowo, może jednak delegować swych członków oraz 

ustanawiać pełnomocników, którzy w imieniu Rady Nadzorczej wykonywać będą indywidualnie 

czynności nadzorcze. 

2. Wobec pełnomocnika stosuje się takie same wymagania jak wymienione w § 9 pkt 6. 

3.    Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 

poprzedni Wysokość tę ustala Rada Nadzorcza w Regulaminie działania Rady.   
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§  14. 

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

2. Liczba członków Zarządu wynosi co najmniej trzy osoby. 

3. Skład Zarządu ustala Rada Nadzorcza powołując członków Zarządu w liczbie określonej w pkt. 2, i 

ustanawiając Prezesa Zarządu spośród jednego z nich. 

4. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Senat. 

5. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. 

6. Członkowie  Zarządu  nie  mogą być  skazani  prawomocnym  wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

 

§  15. 

 
1. Do zadań i kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone w niniejszym Statucie dla Rady 

Nadzorczej, a w szczególności: 

1.1. reprezentowanie Fundacji we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych związanych 

z działalnością Fundacji, 

1.2. organizowanie i kierowanie działalnością Fundacji, zarządzanie jej majątkiem w granicach 

określonych Statutem i uchwałami Rady Nadzorczej,  

1.3. przyznawanie  nagród oraz wyróżnień honorowych osobom fizycznym, prawnym, instytucjom 

i organizacjom społecznym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej 

Fundacji, 

1.4. sporządzanie bilansów rocznych i sprawozdań finansowych z działalności Fundacji, 

1.5. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji, 

1.6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, 

1.7. przeprowadzanie likwidacji Fundacji w przypadku podjęcia stosownej uchwały przez Radę 

Nadzorczą 

2. Zarząd działa osobiście oraz może ustanawiać pełnomocników dla prowadzenia poszczególnych 

spraw. 

 

 

§  16. 

 
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy  z członków 

Zarządu osobno.  

 

 

 

 

 

§  17. 

 
1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub mogą być  związani 

innymi rodzajami umów. 

2. Umowy z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. 

3. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą, co nie uwłacza 

ich roszczeniom z tytułu zawartych umów. 
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4. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów zawiesić w czynnościach poszczególnych lub 

wszystkich członków Zarządu. 

 

 

§  18. 

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

2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek innego członka 

Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej trzech członków Rady. 

3. Szczegółową organizację oraz zasady procedowania Zarządu określa Regulamin uchwalany przez 

Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 

 

 

§  19. 

 
1. Prezes Zarządu określa warunki pracy i płacy wszystkich pracowników zatrudnianych przez 

Fundację i pełni w stosunku do nich funkcję kierownika zakładu pracy. 

2. O konieczności zatrudniania pracowników decyduje Zarząd Fundacji z uwzględnieniem § 17 pkt. 2. 

 

 

§  20. 

 
Techniczno-organizacyjną obsługę organów Fundacji zapewnia Fundator. 

 

 

 

IV. Majątek Fundacji 
 

 

§  21. 

 
1. Majątek Fundacji tworzą: 

1.1. fundusz założycielski wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji – w kwocie 

1.000, –zł.  

1.2. darowizny, spadki i zapisy krajowe i zagraniczne,  

1.3. subwencje i dotacje krajowe i zagraniczne,  

1.4. dochody z oprocentowania pożyczek i lokat kapitałowych oraz otrzymywane dywidendy,  

1.5. dochody z działalności gospodarczej Fundacji,  

1.6. dochody z darów, zbiórek i imprez publicznych  

1.7. dochody ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby 

bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego. 

2. Dochód ze składników majątku Fundacji wymienionych w pkt. 1, przeznacza się na realizację 

celów Fundacji oraz koszty jej działalności.  

3. Fundacja może tworzyć fundusze celowe zgodne z wolą darczyńcy.  

4. Fundacja uprawniona jest do przyjmowania wpłat gotówkowych i bezgotówkowych, darowizn, 

spadków zapisów, dotacji i subwencji w formie pieniężnej i rzeczowej od każdej osoby fizycznej i 

prawnej oraz instytucji krajowej lub zagranicznej, o ile działalność tych osób nie stoi w oczywistej 

sprzeczności z celami Fundacji. 
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§  22. 

 
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie dla realizacji celów statutowych i 

tylko w formach wspierających jej statutowe działania. 

2. Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej i działalności pożytku publicznego w 

odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. 

 

 

§  23. 

 
Działalność gospodarcza może być prowadzona w kraju i za granicą w dziedzinie produkcji, handlu i 

usług, na rachunek własny lub w pośrednictwie w zakresie działalności: 

1.1. poligraficznej i wydawniczej, 

1.2. realizowania programów radiowych i telewizyjnych oraz produkcji filmowej, 

1.3. turystyczno-wypoczynkowej i hotelarskiej,  

1.4. produkcji pomocy szkolnych, dydaktycznych i sprzętu, 

1.5. oświatowej,  

1.6. handlu i pośrednictwa handlowego w zakresie rynku wewnętrznego i zagranicznego 

detalicznego i hurtowego. 

 

 

§  24. 

 
Fundacja: 

1.1. nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej lub pracownicy Fundacji pozostają w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, 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", 

1.2. nie przekazuje jakichkolwiek składników majątku na rzecz członków Zarządu, członków Rady 

Nadzorczej 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, 

1.3. nie wykorzystuje majątku na rzecz członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej lub 

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

chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, 

1.4. nie zakupuje na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej lub pracownicy oraz ich osoby 

bliskie. 

 

 

§  25 

 
1. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub przez wyodrębnioną 

uchwałą Rady Nadzorczej, podjętą na wniosek Zarządu, jednostkę organizacyjną /zakład/. 
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2. Działalnością gospodarczą Fundacji może być także udział w spółce prawa handlowego 

prowadzącego działalność w zakresie określonym w §  23. 

3. Kierownika wyodrębnionej jednostki, o której mowa w pkt. 1, powołuje i odwołuje Zarząd. 

4. Rodzaj i wielkość składników majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą ustala 

Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu. 

5. Działalność gospodarczą wyodrębnionych jednostek nadzoruje Zarząd Fundacji. 

6. Prowadzenie działalności gospodarczej przez samą Fundację wymaga ewidencyjnego 

wyodrębnienia przychodów i kosztów tej działalności.  

 

 

 

 

V. Likwidacja Fundacji 
 

 

§ 26. 

.  
1. Likwidacja Fundacji może nastąpić na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością 

¾ głosów, przy obecności ponad połowy składu Rady, o ile osiągnięty został cel. Dla którego 

ustanowiono Fundację lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 

2. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu. 

3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele, dla których Fundacja 

została powołana; o wyborze organizacji, której mają być przekazane te środki decyduje Rada 

Nadzorcza w uchwale o likwidacji. 

 

 

 

 

 

 


