
 
STATUT FUNDACJI  

METROPOLIA DZIECI 
 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 

1. Fundacja pod nazwą Metropolia Dzieci, zwana dalej: „Fundacją”, ustanowiona przez: 
Agnieszkę Błażewicz i Ewelinę Ewertowską, zwane dalej: „Fundatorami”, aktem 
notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Marek w kancelarii notarialnej w 
Gdańsku, ul. Jana Uphagena 17/2, 80-237, w dniu 8 października 2015 r. działa na 
podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.  
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 
 

§ 2 

 
1. Fundacja ma osobowość prawną. 
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk. 
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w 

zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów może ona prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem 

nazwy w wybranych językach obcych. 
5. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji. 

 
 

§ 3 
 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z  innymi 
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.  
 

 
Cele i zasady działania Fundacji. 

 
§ 4 

 
Celami Fundacji są: 

1. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka. 

2. Inicjowanie i wspieranie rozwiązań w zakresie adaptacji przestrzeni publicznej dla 
potrzeb dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.  

3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętej edukacji.  

4. Propagowanie i wspomaganie idei innowacji w społeczeństwie, inicjowanie i wpieranie 

nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego. 

5. Popularyzacja idei miejsc przyjaznych dzieciom. 

6. Wspieranie działań na rzecz rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców i 

opiekunów. 



7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne spędzanie czasu rodzin z 

dziećmi. 

8. Działalność na rzecz organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, których celami statutowymi 

jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie 
kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i 
pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej dzieci chorych i niepełnosprawnych.  

9. Działalność charytatywna. 

10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.  

11. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 

12. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i upowszechniania kultury 
fizycznej oraz ochrony środowiska i edukacji. 

13. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami oraz promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.  

14. Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu. 

 
§ 5 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Prowadzenie poradnictwa w postaci niezależnych usług wspierających wprowadzanie 
rozwiązań przyjaznych rodzinom z dziećmi w przestrzeni publicznej i komercyjnej.  

2. Popularyzowanie informacji o miejscach i instytucjach przyjaznych rodzinom z dziećmi, 
promowanie ich jako godnych naśladowania. 

3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą. 

4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, 
instytucjami i przedsiębiorstwami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

5. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, akcji społecznych, szkoleń i konferencji 

promujących współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie tematyki 
będącej przedmiotem zainteresowania Fundacji. 

6. Wspieranie i finansowanie kursów, wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji, 

pokazów, wystaw, odczytów i szkoleń specjalistycznych dla podmiotów i osób 
zainteresowanych realizacją celów statutowych Fundacji. 

7. Prezentowanie i promowanie idei związanych z działalnością Fundacji w mediach oraz 

środkach masowego przekazu. 

8. Organizowanie rankingów i konkursów promujących cele statutowe Fundacji.  

9. Prowadzenie baz danych w zakresie tematyki stanowiącej przedmiot zainteresowania 
Fundacji oraz opiniowanie dokumentów i opracowań. 

10. Przygotowywanie oraz wydawanie publikacji w formie książek, opracowań, czasopism 

oraz innych wydawnictw dotyczących celów statutowych Fundacji.  

11. Organizowanie, wspieranie oraz finansowanie spotkań, imprez o charakterze 

rekreacyjnym, sportowym, kulturalnym, promującym postawy oraz edukację, 
wzmacniające wszechstronny rozwój społeczeństwa. 

 
§ 6 

 
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i 

instytucji zbieżną z jej celami. 
2. Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.  
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 



Majątek i dochody Fundacji. 

 
§ 7 

 
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz 
inne prawa nabyte przez Fundację w toku działania. 
 

§ 8 
 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 
1. darowizn, spadków, zapisów, 
2. dotacji i subwencji oraz grantów, 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
4. dochodów z odsetek bankowych i lokat, 
5. dochodów z majątku Fundacji. 
6. innych wpływów 

 
 

§ 9 
 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 

na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub 
donatorów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa, składa Zarząd Fundacji. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania 
tego oświadczenia istnieje podejrzenie, że stan czynny spadku znacznie przewyższa 
długi spadkowe. 

4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów 

statutowych i pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 
 

 
 

Władze Fundacji. 
 

§ 10 
 

Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji powoływany i odwoływany przez Fundatorów 
działających w drodze jednomyślnej uchwały.  
 

Zarząd Fundacji. 
 

§ 11 
 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu osób i jest 

powołany przez Fundatorów na trzyletnią kadencję. W skład Zarządu pierwszej kadencji 
wchodzą Fundatorzy.  



2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję, przy czym 

Fundatorzy pełnią swą funkcję członka Zarządu dożywotnio lub do czasu trwania 
Fundacji. 

3. Członkowie Zarządu działają nieodpłatnie. 

 
§ 12 

 

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) opracowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,  

c) uchwalanie regulaminów, 
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów, 
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w  formie uchwał –  zachowując zasadę 
jednomyślności przy obecności pełnego składu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni 

wszyscy członkowie Zarządu. 
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 
 

Sposób Reprezentacji 
 

§ 13 
 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu. 
 

Zmiana Statutu 
 

§ 14 
 

Zmian w statucie Fundacji  mogą być dokonane jedynie za zgodą Fundatorów.  
 

Połączenie z inną fundacją. 
 

§ 15 
 

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 mógłby ulec istotnej 
zmianie cel Fundacji. 

 
Likwidacja Fundacji. 

 

§ 16 
 

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.  



3. W razie podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 2, Zarząd pełni funkcję Likwidatora.  

 
 

§ 17 
 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na 
rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.  
 
 

§ 18 
1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 
2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy o Fundacjach. 

 


