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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

Fundacja pod nazwą „Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona 

przez Eulalię Rudak, Franciszka Skrzypka, Teresę Stanek, Irenę Nowak-Zaorską, Edwarda 

Mierzejewskiego zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora 

notarialnego Beatę Turgot zastępcę Krzysztofa Łaskiego - notariusza w Warszawie, w kancelarii przy ul. 

Kruczej 16/22 dnia 26 lipca 1999 r. repertorium A Nr 7756/99 działa na podstawie: 

 

a) przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 

z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu. 

b) przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-

tariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r.) 

c) przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 28) 

 

§ 2. 

Fundacja posiada osobowość prawną.  

 

§ 3. 

 Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

 

§ 4. 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 5 

Fundacja może używać okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę. 

 

§ 6. 

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróż-

nieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

 

 

 

Rozdział II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 7. 

Celami Fundacji są: 

1) zbieranie dokumentacji, wspomnień i zapisów historycznych o losie i martyrologii dzieci czasu wojny, 

2) programy badawcze mające zachować pamięć o krzywdach jakie wojna wyrządza dzieciom i dostarczanie tej 

wiedzy do różnych kręgów społecznych; 

3) pielęgnowanie polskości i podtrzymywanie tradycji narodowej, 

4) działanie na rzecz integracji europejskiej, 

5) skupianie wokół idei Fundacji twórców, miłośników historii, przedstawicieli nauki i wolontariuszy tej sfery 

działania w kraju i zagranicą, 

6) popieranie i promocja działań na rzecz łagodzenia skutków stresu wojennego 

7) wyrównywanie szans rodzin i osób pokrzywdzonych działaniami wojennymi, 

8) pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen. 
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§ 8. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań na rzecz łagodzenia skutków długotrwałego stresu wojennego; 

2) gromadzenie wspomnień oraz dokumentacji dzieci z czasów wojny i dotyczących tych dzieci, 

3) prac nad katalogowaniem i archiwizacją gromadzonych wspomnień i dokumentacji najmłodszego pokolenia 

wojennego, 

4) konferencji, seminariów i konwersatoriów, imprez i konkursów w kraju i zagranicą, 

5) działalności propagatorskiej, wydawniczej i informacyjnej w zakresie obejmującym cele Fundacji. 

6) pozyskiwanie zasobów materialnych dla wykonania celów Fundacji. 

7) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w zakre-

sie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z organizacjami oraz osobami fizycznymi 

i prawnymi wskazującymi zainteresowanie celami Fundacji. 

 

§ 9. 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, 

których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

 

 

 

 

Rozdział III 

MAJĄTEK, OBOWIAZKI, DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 10. 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych (jeden tysiąc) oraz środki finansowe, 

nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

 

§ 11.  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, 

działa nie dla zysku, cały dochód przeznacza na działalność statutową.  

1. Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego 24 maja 2004 roku.  

2. Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 roku Dz.U. nr 28) Fundacja, jako organizacja 

pożytku publicznego spełnia łącznie następujące wymagania:  

1) prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod 

warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną 

w stosunku do społeczeństwa;  

2) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku 

publicznego;  

3) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1;  

4) ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu 

zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:  

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym 

pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,  

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe,  

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie 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;  

5) członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;  

6) statut Fundacji zabrania: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów 

lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku 
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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”, 

b) przekazywania ich majątku na rzecz 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, wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio 

wynika z celu statutowego,  

c) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz 

ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

        3. Działalność pożytku publicznego Fundacji podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identy-

fikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym (art. 20 ustawy z dnia 22.01.2010r.) 

       4. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne z wyodrębnionej  działalności pożytku publicznego.  

a) Fundacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości. 

b) Fundacja podaje sprawozdania do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej. 

c) Fundacja, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie finansowe i merytoryczne w terminie 15 dni od 

dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. 

d) Fundacja składa roczne sprawozdania zgodnie art.12 ust. 2 ustawy z dnia 06.04.1984 r w zakresie, 

który określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.05.2001 r. w sprawie ramowego 

zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 

e) Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo składa roczne sprawozdania do: Ministra Pracy i Polityki Społecznej, do 

Krajowego Rejestru Sadowego, do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

 
5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 

 

§ 12 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

1) darowizn, spadków i zapisów, 

2) subwencji osób prawnych,  

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 

 

§ 13. 

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich 

celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

§ 14. 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobro-

dziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny 

spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

§ 15. 

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub 

łącznej, w wysokości równej co najmniej 10 000 złotych lub, gdy idzie o osoby zagraniczne 3000 dolarów USA, 

uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenia, tytuł Sponsora Fundacji. 

§ 16. 

Tytuł Sponsora ma charakter osobisty. 
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Rozdział IV 

ORGANY FUNDACJI 

 

§ 17. 

Organami Fundacji są: 

- Rada Fundacji, 

- Zarząd Fundacji. 

 

§ 18. 

Fundatorzy powołują pierwszy skład Rady Fundacji w liczbie od 3 do 5 osób. Następnych członków Rady na 

miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w przypadku rozszerzenia składu Rady, powołuje swą uchwałą 

Rada Fundacji, najwyżej do 9 osób. W skład Rady mogą wchodzić Sponsorzy pod warunkiem, że złożą przed 

upływem jednego miesiąca od daty uzyskania tytułu Sponsora Fundacji  pisemne oświadczenie o zamiarze wzięcia 

udziału w pracach Rady.  

Rada Fundacji może dokooptować nowych członków w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów. 

 

§ 19. 

Rada podejmuje działalność, jeśli w jej pracach może brać udział przynajmniej jeden Fundator. W przeciwnym 

przypadku jedynym organem Fundacji staje się Zarząd. 

 

§ 20. 

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, kontrolnych, opiniodawczych, i nadzorczych odrębnym od 

organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.  

§ 21.  

Rada wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Rady Fundacji. Funkcje członków Rady są 

honorowe i bezpłatne. Rada może jednak przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Rady 

przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji 

§ 22. 

Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

§ 23. 

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji. 

§ 24. 

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym że 

wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa. 

§ 25.  

Do Rady należy: 

1) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 

2) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, 

3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez  Zarząd, 

4) kontrolowanie pracy Zarządu Fundacji i rozpatrywanie rocznych sprawozdań, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w §§ 33, 37, 39, 41 i 42 niniejszego statutu. 

 

§ 26. 

Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nie oznaczony przez Fundatorów, działających łącznie. Każdy 

z Fundatorów może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która przejmie 

wykonywanie powyższego uprawnienia. 

Zarząd Fundacji składa się z: od trzech do dziewięciu osób. 

Skład Zarządu może być rozszerzony drogą kooptacji, za zgodą Rady Fundacji, gdy cele Fundacji tego będą 

wymagały, ale nie więcej niż o 2 osoby.  

 

§ 27. 

Fundator może zostać członkiem Zarządu. Członek Zarządu nie może jednocześnie pełnić funkcji członka Rady 

Fundacji. 
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§ 28. 

Fundatorom, działającym łącznie, służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym 

czasie.  

 

§ 29. 

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady 

Fundacji. 

 

§ 30. 

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika Fundacji. 

 

§ 31. 

Zarząd w szczególności: 

1) reprezentuje Fundację na zewnątrz, 

2) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji, 

3) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 

4) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 

5) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz   wielkość środków na wynagrodzenia i  nagrody  

dla  pracowników Fundacji, zatrudnionych w  działalności    statutowej, 

6) podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji    oraz jej likwidacji, 

7) podejmuje inicjatywę w przedmiocie rozszerzenia składu Zarządu. 

 

§ 32. 

Zarząd może powołać, jako swoje ciała doradcze i wykonawcze, komisje problemowe złożone z osób 

skupionych wokół idei Fundacji. 

 

§ 33.  

Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo i bezpłatnie. Zarząd może jednak przyznać zwrot 

koniecznych wydatków poczynionych przez członków Zarządu przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji 

 Członkowie Zarządu mogą być, z tytułu pełnienia tych funkcji, nagradzani przez Radę Fundacji. 

§ 34. 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest 

obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji. 

 

§ 35.  

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes 

Fundacji. 

 

 

 

 

 

Rozdział V 

ZMIANA STATUTU 

 

§ 36. 

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. 

 

§ 37. 

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym 

uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 
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 Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 38. 

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

 

§ 39. 

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po 

zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwala ta wymaga zatwierdzenia przez Radę 

Fundacji. 

 

§ 40. 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się 

jej środków finansowych i majątku. 

§ 41. 

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy 

czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 

§ 42. 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy 

o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada idei Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę 

Fundacji. 

§ 43. 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy. 

§ 44. 

Do statutu dołącza się oświadczenie Fundatorów w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele 

Fundacji. 

 

Warszawa, dnia 1 marca 2011 r. 


