
Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2019  
Fundatora Fundacji DZIECIOM.TV  
z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany statutu 
 

 

STATUT FUNDACJI DZIECIOM.TV 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja DZIECIOM.TV zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, działa na 

podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 ze zm.) 

oraz stosuje przepisy ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz niniejszego Statutu. 

2. Fundacja ma osobowość prawną. 

§ 2 

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa. 

§ 3 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

§ 4 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

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

Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 5 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i być fundatorem 

innych fundacji. 

2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego 

w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych 

w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności 

osób, o których mowa w § 9 Statutu Fundacji. 

4. Fundacja w swym działaniu kieruje się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka. 

5. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako 

działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te 

formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie 

przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.  

6. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację 

celów statutowych. 

7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do 

działalności pożytku publicznego. Zysk osiągnięty z prowadzenia tej działalności może być 

przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji. 



§ 6 

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. 

2. Nazwa Fundacji brzmi Fundacja DZIECIOM.TV. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku 

graficznego. 

§ 7 

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami 

i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla 

samej Fundacji. 

§ 8 

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia. 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

§ 9 

Celami Fundacji są: 

1) stworzenie interaktywnego miejsca motywującego dzieci do działania, rozwoju kreatywności 

i spełniania swoich marzeń, 

2) publikacja wartościowych treści w Internecie, 

3) wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz 

charytatywnym, 

4) wspieranie i podejmowanie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, 

promocji zdrowia i kultury fizycznej, ekologii, ochrony środowiska, 

5) pomoc dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 

6) pomoc dzieciom chorym, oczekującym na trudne, bądź drogie zabiegi medyczne, 

7) stworzenie wspólnej przestrzeni dialogu na linii relacji rodzic-dziecko, 

8) podejmowanie działań na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

9) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

10) wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz 

tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 

11) organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób 

niepełnosprawnych, 

12) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób niepełnosprawnych 

ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów równości startu, szans i traktowania, wynikających 

z konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej, 

13) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocja Rzeczypospolitej Polskiej za 

granicą. 

§ 10 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, placówek, 

ośrodków i instytucji wskazanych w § 9 niniejszego Statutu: 



1) budowę elektronicznej platformy edukacyjnej, w której dzieci poprzez zabawę będą wymieniać 

się doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz zainteresowaniami, 

2) organizowanie, finansowanie, promowanie, prowadzenie działań z zakresu kultury i sztuki, 

w szczególności filmu, multimediów i innych nowatorskich form i metod prowadzenia działań 

kulturalnych, 

3) włączenie do projektu dzieci z zagranicy, 

4) współpracę z polskimi i zagranicznymi festiwalami filmowymi dla dzieci, młodzieży i osób 

niepełnosprawnych, 

5) organizowanie, finansowanie, promowanie, prowadzenie festiwali, warsztatów, konkursów dla 

dzieci, 

6) organizowanie, finansowanie, promowanie, prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych 

i kulturalnych, 

7) organizowanie, promowanie, prowadzenie warsztatów terapii artystycznej, 

8) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych, 

9) współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji, 

10) organizowanie, finansowanie, promowanie oraz prowadzenie działań wykorzystujących nowe 

technologie informacyjne i telekomunikacyjne w aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, w tym w dziedzinie edukacji (edukacja na odległość) i zatrudnienia (forma 

pracy zdalnej, czyli telepraca), 

11) inicjowanie i podejmowanie działalności, w tym działalności promocyjnej, na rzecz integracji 

i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

w szczególności osób niepełnosprawnych. 

Powyższe formy działalności statutowej będą prowadzone w ramach działalności nieodpłatnej lub 

odpłatnej w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. 

§ 11 

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

których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji oraz zasady gospodarki finansowej 

§ 12 

1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest ze środków uzyskanych przez Fundację, na zasadach 

przewidzianych w niniejszym statucie. 

2. Środki materialne Fundacji mogą pochodzić z: 

1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, 

2) dotacji, datków i subwencji, 

3) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych prowadzonych 

przez Fundację. 

3. Niniejszym zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 



organów oraz pracownicy organizacji 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) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, 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) wykorzystywania majątku na rzecz członków, 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,  

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 13 

1. Środki materialne pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 

realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego. 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

§ 14 

Organami fundacji są: 

1) Rada Fundacji, w przypadku jej ustanowienia przez Fundatora, 

2) Zarząd Fundacji. 

 

Rozdział V. Rada Fundacji 

§ 15 

1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”, jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada składa się z trzech do sześciu członków, których powołuje Fundator i ich odwołuje w każdym 

czasie z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Rady.   

3. Członkostwo w Radzie ustaje również w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci 

członka Rady. 

4. Rada jest powoływana na czas nieokreślony i pracuje na posiedzeniach w systemie 

bezkadencyjnym.  

5. Przewodniczącego Rady wybiera Fundator. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, 

reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

6. Członkowie Rady:  

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej,  



2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

3) 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. 

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji. 

8. W razie powołania członka Rady do Zarządu lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy 

z Fundacją, członkowstwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu odpowiednio na czas pełnienia 

funkcji w Zarządzie lub trwania stosunku pracy. 

§ 16 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub 

Fundatora. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, przy obecności co najmniej połowy członków – 

zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

§ 17 

1. Do kompetencji Rady należy: 

1) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego 

Fundacji, 

2) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz innych sprawozdań 

sporządzonych przez Zarząd oraz udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium 

z działania, 

3) opiniowanie i nadzór nad realizacją planów działania Fundacji opracowywanych przez Zarząd, 

4) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd, 

5) zatwierdzanie decyzji Zarządu w przedmiocie likwidacji Fundacji, połączenia z inną fundacją, 

oraz przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji, 

6) wspieranie Fundacji od strony promocyjnej, 

7) podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych przez Statut do kompetencji Rady. 

2. Do czasu powołania Rady Fundacji przez Fundatora jej obowiązki wykonuje Fundator. 

§ 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. 

 

Rozdział VI. Zarząd Fundacji 

§ 19 

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,  składa się z nie więcej niż trzech członków, w tym 

Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji, a w przypadku nie 

powołania Rady Fundacji, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.  



2. Prezesem Zarządu jest z urzędu Fundator, chyba że powoła on do pełnienia tej funkcji inną osobę, 

która wyrazi na to zgodę. 

3. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony i pracuje w systemie bezkadencyjnym. 

4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

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

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

6. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa z dniem odwołania członka Zarządu, złożenia przez 

niego rezygnacji lub jego śmierci. 

§ 20 

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

2. Do zadań Zarządu należy podejmowanie działań w każdej kwestii nie zastrzeżonej przez 

postanowienia Statutu do właściwości Rady Fundacji lub Fundatora, w szczególności: 

1) realizacja celów statutowych, 

2) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

3) sporządzanie i uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

4) uchwalanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Radę, 

5) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji, 

6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

8) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia i nagrody 

pracowników Fundacji, 

9) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji, 

10) ustalanie warunków i dopuszczalności połączenia z inną fundacją, 

11) wnioskowanie do Rady Fundacji i/lub Fundatora o likwidację Fundacji, 

12) ustanawianie i przyznawanie odznak, tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień 

zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym, 

13) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innym 

organom. 

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

członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia 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. 

 

Rozdział VII. Sposób Reprezentacji 

§ 21 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa i przyjmuje każdy z członków Zarządu działający 

samodzielnie. 



Rozdział VIII. Zmiana Statutu 

§ 22 

Zmian w postanowieniach statutu Fundacji dokonuje Fundator. Fundator może dokonać, także zmiany 

celów Fundacji. 

 

Rozdział IX. Postanowienia końcowe 

§ 23 

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

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie 

cele Fundacji. 

§ 24 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają 

w drodze jednomyślnej uchwały i w celu wywołania skutków prawnych wymagają zatwierdzenia przez 

Radę Fundacji i Fundatora. 

§ 25 

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

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania 

skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

§ 26 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały 

Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

§ 27 

W razie utraty przez Fundatora zdolności do czynności prawnych lub śmierci jego uprawnienia 

wykonują jednomyślnie członkowie Rady Fundacji w składzie z chwili zaistnienia ww. zdarzenia 

prawnego. 

§ 28 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o fundacjach. 


