STATUT KRAJOWEGO FUNDUSZU NA RZECZ DZIECI
przyjęty podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 9 października 2020 r.
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

1.
2.
3.
4.

§2
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci — zwany dalej Funduszem — obejmuje swoją działalnością
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami
kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Pod pojęciem dzieci rozumie się dzieci i młodzież szkolną.
Siedzibą władz Funduszu jest miasto stołeczne Warszawa.

§3
Fundusz jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§4
Działalność Funduszu opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań
Zarząd Funduszu może zatrudnić pracowników.
§5
Fundusz ma prawo używania pieczęci i znaku identyfikacji graficznej według wzorów
uchwalonych przez Zarząd Funduszu.

Rozdział II.
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§6
Celem Funduszu jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności
poprzez realizację zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży oraz
poprawy opieki zdrowotnej nad dziećmi zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem instytucji,
organizacji i stowarzyszeń pracujących z dziećmi lub na rzecz dzieci.

§7
Fundusz realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie, a także finansowanie lub dofinansowywanie, przedsięwzięć służących
lepszemu zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych dzieci w Polsce, w tym:
a) wspieranie
rozwoju
uzdolnionych
uczniów
szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych, pomoc w przygotowaniu do pracy naukowej
i artystycznej na najwyższym poziomie poprzez organizację obozów naukowych,
warsztatów i staży badawczych, koncertów, wystaw itp.,
b) organizowanie szkolenia specjalistów pracujących z dziećmi oraz instruktażu dla
rodziców i nauczycieli w zakresie opieki nad dzieckiem i wspierania rozwoju
edukacji,
c) tworzenie instytucjonalnych i materialnych warunków sprzyjających rozwojowi
uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży,
d) inspirowanie i wspieranie badań naukowych,
e) współpracę międzynarodową.
2) informowanie o sytuacji dzieci w Polsce, a szczególnie o sytuacji dzieci zdolnych
i warunkach ich rozwoju.
3) mobilizowanie opinii publicznej i władz na rzecz tworzenia dzieciom odpowiednich
warunków do pełnego rozwoju.

Rozdział III.
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
Członkowie Funduszu dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

1.

2.

3.
4.

§9
Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, która pragnie wnieść swój wkład
w urzeczywistnianie celów Funduszu. Warunkiem przystąpienia do Funduszu jest złożenie
pisemnej deklaracji.
Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną,
która dla poparcia działalności Funduszu zadeklaruje stałą składkę lub zasila Fundusz
wpłatami i zadeklaruje pisemnie chęć bycia członkiem wspierającym.
Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla spraw Funduszu i dzieci
w Polsce. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie.
Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających następuje na
podstawie uchwały Zarządu Funduszu. Przyjęcie do grona członków wspierających następuje
na czas określony.

§ 10
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) wybierania władz Funduszu oraz bycia wybieranym do władz Funduszu,
b) uzyskiwania informacji o działaniach Funduszu,
c) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Funduszu.
2. Członkom honorowym i wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w punkcie 1b i c
niniejszego paragrafu. Członek wspierający będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną
niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną działa
w Funduszu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
§ 11
1. Członkowie zwyczajni Funduszu są obowiązani:
a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Funduszu,
b) przestrzegać statutu i uchwał władz Funduszu,
c) regularnie opłacać składki.
2. Członkowie wspierający Funduszu obowiązani są wspierać działalność Funduszu, przestrzegać
jego statutu oraz zasilać Fundusz zgodnie z zadeklarowanymi zobowiązaniami.
3. Członkowie honorowi są obowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia. Są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 12
1. Członkostwo zwyczajne oraz wspierające wygasa wskutek:
a) dobrowolnego wystąpienia z Funduszu zgłoszonego Zarządowi Funduszu na piśmie,
b) wykluczenia uchwałą Zarządu Funduszu za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów
i uchwał władz Funduszu lub za naruszenie zasad współżycia społecznego,
c) skreślenia uchwałą Zarządu Funduszu w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności
w Funduszu przez 4 lata lub w przypadku nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich przez pół roku,
d) pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e) śmierci członka albo utraty osobowości prawnej lub zdolności prawnej, w przypadku
członka wspierającego.
2. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Funduszu
w ciągu 60 dni od otrzymania uchwały. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykluczenie z listy
członków Funduszu do czasu jego rozpatrzenia.

Rozdział IV
WŁADZE FUNDUSZU
§ 13
1. Władzami Funduszu są następujące organy:
1) Walne Zebranie Członków Funduszu zwane dalej Walnym Zebraniem.
2) Zarząd Funduszu zwany dalej Zarządem.
3) Komisja Rewizyjna Funduszu zwana dalej Komisją Rewizyjną.
4) Rada Funduszu, zwana dalej Radą.
2. Posiedzenia władz Funduszu mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, o ile tryb ten jest wskazany w zawiadomieniu o danym posiedzeniu, zawierającym
dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu (z zastrzeżeniem, iż pierwsze
posiedzenie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej danej kadencji może się odbyć przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej niezwłocznie po ich wyborze przez Walne Zebranie bez
wcześniejszego zawiadomienia o takim posiedzeniu).
§ 14
1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady trwa cztery lata.
2. Członków każdej z wyżej wymienionych władz powołuje się na wspólną kadencję, tj. mandat
członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady powołanego przed upływem danej kadencji
wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków tej samej władzy ze
względu na upływ kadencji.
3. Mandat Członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady wygasa z chwilą upływu wspólnej
kadencji, ustąpienia, odwołania lub śmierci.
§ 15
W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci Członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady
w trakcie kadencji możliwe jest uzupełnienie ich składu w drodze wyboru nowych członków
Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady przez Walne Zebranie.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 16
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Funduszu. W Walnym Zebraniu biorą udział
członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie honorowi i członkowie wspierający
z głosem doradczym.
§ 17
1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz na cztery lata.
2. Walne Zebranie może być zwoływane w trybie nadzwyczajnym przez: Zarząd, Radę, Komisję
Rewizyjną lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Funduszu.

3. O Walnym Zebraniu członkowie winni być powiadamiani co najmniej 14 dni przed
wyznaczonym terminem. Przesyła się członkom Stowarzyszenia proponowany porządek
obrad, który może być zmieniony lub uzupełniony przez Walne Zebranie.
§ 18
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym bez
względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia z wyjątkiem spraw wymienionych
w § 34.
2. Wybory do władz Funduszu są tajne. Wybory mogą być jawne, gdy większością głosów
wniosek taki zostanie przyjęty na Walnym Zebraniu.
§ 19
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawie kierunków działania Funduszu,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z czteroletniej
kadencji władz Funduszu,
3) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium dla Zarządu ustępującego w związku z upływem czteroletniej kadencji władz
Funduszu (tj. absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu, którzy pełnili swoje funkcje
w trakcie czteroletniej kadencji Zarządu),
4) wybór oraz odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady,
5) przyznawanie tytułu honorowego członka, jak również odebranie tytułu honorowego
członka z ważnych powodów,
6) uchwalanie statutu Funduszu oraz jego zmian,
7) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
9) podjęcie decyzji o rozwiązaniu Funduszu,
10) podejmowanie uchwał w sprawach nienależących do właściwości innych władz Funduszu.

ZARZĄD
§ 20
1. Zarząd jest organem powołanym do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3-5 członków, w tym Prezesa wybranego na pierwszym posiedzeniu
Zarządu.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 21
1. Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb, co najmniej raz w miesiącu.
2. Pierwsze posiedzenie Zarządu danej kadencji odbywa się niezwłocznie po wyborze Zarządu
przez Walne Zebranie. Kolejne posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

3. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów, głos
decydujący ma Prezes.
§ 22
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej,
b) reprezentowanie i kierowanie bieżącą działalnością Funduszu,
c) uchwalanie preliminarza budżetowego oraz przyjmowanie i przedstawianie Komisji
Rewizyjnej rocznych sprawozdań finansowych,
d) uchwalanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu zbiorczego sprawozdania finansowego
z czteroletniej kadencji Zarządu oraz sprawozdania z działalności Funduszu w trakcie
czteroletniej kadencji Zarządu,
e) rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności w Funduszu,
f) podejmowanie i realizowanie uchwał w sprawie gromadzenia i pomnażania środków
finansowych Funduszu, przyjmowanie darowizn i spadków oraz dysponowanie nimi,
g) uchwalanie regulaminów,
h) powoływanie ciał doradczych, komisji lub zespołów do realizacji celów statutowych
Funduszu,
i) przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających Funduszu,
j) ustalanie wysokości składek członkowskich, z uwzględnieniem zniżek lub zwolnienia z
płacenia składek,
k) zwoływanie Walnych Zebrań.
2. Od uchwał Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

§ 23
1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją.
Wysokość wynagrodzenia Członka Zarządu w związku z pełnioną funkcją podlega określeniu
uchwałą Walnego Zebrania lub uchwałą Komisji Rewizyjnej.
2. Niezależnie od pełnienia funkcji w Zarządzie, Członek Zarządu może być zatrudniony
w Funduszu na innym stanowisku na podstawie umowy o pracę, jak również wykonywać
zlecenia czy też świadczyć usługi w zakresie niepokrywającym się z funkcją członka zarządu
na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług lub innej umowy cywilnoprawnej.
Wynagrodzenie płatne na podstawie takiej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy
o świadczenie usług lub innej umowy cywilnoprawnej podlega określeniu uchwałą Walnego
Zebrania lub uchwałą Komisji Rewizyjnej.
3. We wszelkich umowach między stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim
stowarzyszenie reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji
Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 24
1. Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym od Zarządu i niepodlegającym mu, powołanym
do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
§ 25
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać
z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu ani w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej 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.
§ 26
1. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej danej kadencji odbywa się niezwłocznie po wyborze
Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie. Kolejne posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają
się co najmniej dwa razy w roku z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub na
wniosek Zarządu.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków.
§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Zarządu,
2) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać roczne sprawozdanie finansowe
Funduszu zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz zatwierdzanie rocznego
sprawozdania finansowego,
3) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Funduszu, w tym
zgodności działań Zarządu ze Statutem oraz opiniowanie sprawozdań i przedstawianie
wniosków Zarządowi i Walnemu Zebraniu,
4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
5) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu,
6) przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

RADA FUNDUSZU
§ 28
Rada Funduszu jest organem doradczym Zarządu.
Rada Funduszu składa się z 9-15 członków.
Rada Funduszu wybiera spośród swego składu Przewodniczącego Rady.
Pierwsze posiedzenie Rady danej kadencji odbywa się niezwłocznie po wyborze Rady przez
Walne Zebranie. Kolejne posiedzenia Rady Funduszu odbywają się w zależności od potrzeb, nie
rzadziej niż dwa razy do roku, z inicjatywy Przewodniczącego Rady lub na wniosek Zarządu.
5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków Rady.
1.
2.
3.
4.

§ 29
Do kompetencji Rady Funduszu należy:
1) opiniowanie rocznych planów merytorycznych i finansowych,
2) opiniowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych,
3) doradzanie Zarządowi,
4) upowszechnianie i promowanie działalności Funduszu.

Rozdział V
MAJĄTEK FUNDUSZU
§ 30
Majątek Funduszu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów
z własnej działalności, dochodów z majątku Funduszu oraz z ofiarności publicznej.

§ 31
1. Na majątek Funduszu składają się w szczególności:
a) wpłaty osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobą
prawną, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną,
b) składki członków,
c) dotacje, subwencje, darowizny, zapisy, spadki,
d) dochody z aktywów i praw majątkowych, w szczególności lokat bankowych, bonów
i obligacji Skarbu Państwa, papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych, dostępnych na
rynku kapitałowym,
e) zbiórki, kwesty, nawiązki,
f) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.
2. Fundusz przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności w całości na działalność
pożytku publicznego wymienioną w § 6 i § 7 niniejszego statutu.

§ 32
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach finansowych,
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§ 33
Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Funduszu w stosunku do
członków, członków organów lub pracowników Funduszu oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Funduszu 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”.
2) przekazywanie majątku Funduszu na rzecz członków Funduszu, 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) wykorzystywanie majątku Funduszu na rzecz członków, członków organów lub
pracowników Funduszu oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Funduszu, 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 VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE FUNDUSZU
§ 34
Zmiana Statutu lub rozwiązanie Funduszu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania,
powziętej większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
zwyczajnych Funduszu w I terminie lub niezależnie od liczby obecnych w II terminie w głosowaniu
jawnym.
§ 35
W przypadku uchwalenia rozwiązania Funduszu Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu
majątku i powoła likwidatora.
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