STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazw Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez
Tomasza i Karolin Elbanowskich, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym
przez notariusza Katarzynę Łęczycką w kancelarii notarialnej w Warszawie, w dniu 6 stycznia 2010
roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§ 2.
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3.
Siedzibą fundacji jest Warszawa.
§ 4.
Ministrem nadzorującym jest minister właściwy do spraw rodziny.
§ 5.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność, także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§ 6.
Fundacja może używa odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
§ 7.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, które wniosły wybitny wkład w rozwój idei
propagowanych przez Fundację lub w inny szczególny sposób zasłużyły się dla Fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji
§ 8.
Celami Fundacji są:
1. Reprezentowanie interesów rodziców jako grupy społecznej na forum publicznym.
2. Działanie na rzecz polityki prorodzinnej.
3. Działanie mające na celu zmianę ustawodawstwa i przepisów niekorzystnych dla rodziców i
dzieci oraz promowanie ustawodawstwa i przepisów, których skutki będą korzystne dla rodziców i
dzieci.
4. Pomoc prawna rodzicom, których prawa są naruszane oraz ochrona prawna rodzin.

5. Dobroczynność na rzecz rodzin.
6. Pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
wychowujących dzieci, dotkniętych inwalidztwem a także osób wychowujących niepełnosprawne
dzieci.
7. Działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów i kulturalna na rzecz
upowszechniania idei propagowanych przez Fundację.
8. Działanie na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej.
9. Prowadzenie i wspieranie działalności badawczej i naukowej w zakresie tematów będących
przedmiotem działania Fundacji.
10. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji finansowej między innymi poprzez promocję zatrudnienia i
aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
11. Działania na rzecz ochrony zdrowia rodzin i pomocy społecznej.
12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
13. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
14. Działalność na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w
zakresie celów propagowanych przez Fundację.
15. Pomoc rodzinom zagrożonym dysfunkcjami; działalność na rzecz przeciwdziałania patologiom
społecznym.
16. Upowszechnianie ochrony wolności oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji.
17. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą.
18. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
19. Działanie na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
20. Promocja i organizacja wolontariatu.
21. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe i inne podmioty realizujące cele zbieżne z celami Fundacji.
22. Tworzenie forum wymiany doświadczeń między rodzicami.
23. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób.
§ 9.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających
samodzielność obywateli.
2. Prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz społeczeństwa.
3. Działalność edukacyjną i wydawniczą.
4. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi i organizacjami pozarządowymi oraz
osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
5. Zabieranie poprzez swoich przedstawicieli, głosu i wyrażanie stanowiska na forum publicznym,
w sprawach będących przedmiotem działania Fundacji.
6. Udział w pracach nad wprowadzaniem nowych ustaw i przepisów.
7. Działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową.

8. Organizowanie szkoleń, konkursów, imprez plenerowych, wieców, konferencji a także spotkań,
odczytów i dyskusji.
9. Prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej dla dorosłych.
10. Udział w opracowywaniu programów oświatowych i wychowawczych; współpracę z
placówkami kulturalno-oświatowymi oraz żłobkami, przedszkolami i szkołami.
11. Prowadzenie społecznych szkół, przedszkoli, żłobków, poradni, punktów konsultacyjnych,
bibliotek, a także innych placówek oświatowych.
12. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom.
13. Pomoc w organizowaniu świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych.
14. Organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych, organizowanie wczasów
rodzinnych, obozów i kolonii.
15. Prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej, współpracę z placówkami
naukowymi.
16. Podejmowanie zadań w sferze pożytku publicznego zleconych przez organy administracji
publicznej.
17. Prowadzenie strony internetowej.
18. Pomoc prawną oraz reprezentowanie rodziców i rodzin przed sądami i instytucjami.
19. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji
§ 10.
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 z (dwa tysiące złotych) oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów;
b. dotacji i subwencji oraz grantów;
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d. dochodów z majątku Fundacji;
e. odsetek bankowych;
f. dochodów z działalności gospodarczej.
3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
4. Oświadczenia w sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
5. Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas,
gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie
przewyższa długi spadkowe.
6. Cały dochód organizacji (tj. nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na
działalność pożytku publicznego.
§ 11.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

2. Decyzję o rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.
3. Na prowadzenie działalności gospodarczej zostanie przeznaczona kwota 1.000 (jeden tysiąc
złotych).
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
§ 12.
Fundacja może prowadzić w rozmiarach służących dla realizacji celów Fundacji, zgodnie z
obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
58.1. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w
zakresie oprogramowania.
58.2. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania.
59.1. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.
59.2. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
60.1. Nadawanie programów radiofonicznych.
60.2. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych.
63.1. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
działalność portali internetowych.
63.9. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji.
69.1. Działalność prawnicza.
69.2. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.
72.2. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
73.1. Reklama.
73.2. Badanie rynku i opinii publicznej.
78.1. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.
79.1. Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki.
79.9. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane.
82.2. Działalność centrów telefonicznych (call center).
82.3. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
82.9. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
85.1. Wychowanie przedszkolne.
85.2. Szkoły podstawowe
85.3. Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkól policealnych.
85.5. Pozaszkolne formy edukacji.
85.6. Działalność wspomagająca edukację.
86.9. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.
87.9. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem.
88.9. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania.
93.1. Działalność związana ze sportem.
93.2. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
90.0. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.

91.0. Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą.
96.0. Pozostała indywidualna działalność usługowa.
§ 13.
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z
którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają 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 zwane dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywaniu i wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji,
członków Zarządu Fundacji lub 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, chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z
wykonywaniem zadań statutowych Fundacji.
3. Zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
Władze Fundacji
§ 14.
1. Władzami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji,
b) Rada Fundacji.
Rada Fundacji
§ 15.
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Radę Fundacji tworzy kolegium członków w liczbie od trzech osób.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce
osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją
Rada.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
śmierci członka Rady.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go
członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych
członków Rady Fundacji.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub
ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania
przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie
Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
9. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu,
z wyjątkiem zwrotu wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym
kosztów podróży.
10. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 16.
1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Rad Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub
Fundatorów.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 17
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom
Zarządu absolutorium.
2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
4. Nadzór nad działalnością Fundacji.
5. Wyrażanie na wniosek Zarządu Fundacji zgody na zmianę statutu, połączeniu z inną Fundacją
lub o likwidacji Fundacji.
6. Powoływanie Zarządu na kolejne kadencje.
7. Powoływanie nowych członków Rady.
8. Odwoływanie członków Rady i Zarządu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
§ 18.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 19.
1. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Radę Fundacji, przy czym pierwszy Zarząd powoływany
jest przez Fundatorów.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek ustąpienia, śmierci lub odwołania przez Radę
Fundacji.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu, może nastąpić w wyniku

uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 20.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników,
e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady,
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g. podejmowania uchwał w sprawie zmiany statutu, za zgodą Rady Fundacji,
h. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji, za zgodą
Rady.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego
członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, w wypadku równej liczby głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne
Sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 21.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z
zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy złotych) – oświadczenia woli w
imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
Biuro Fundacji
§ 22.
1. Czynności wykonawczo- zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Dyrektor Biura
Fundacji.
2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z
członków Zarządu Fundacji.
3. Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.
4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji
Zarządu.
5. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do Biura Fundacji.

Połączenie z inną fundacją
§ 23.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacj dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej
zmianie cele Fundacji. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym
jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają
zatwierdzenia Rady.
§ 24.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą
dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
Likwidacja Fundacji
§ 25.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania
skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji lub instytucji o zbliżonych celach.
§ 26.
Sprawy nie ujęte w niniejszym Statucie reguluje się według przepisów prawa obowiązujących w
Rzeczypospolitej Polskiej.

