STATUT FUNDACJI „ My to mamy”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Fundacja pod nazwą „ My to mamy” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Sylwię
Shrestha, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Piotra
Jakuba Lis w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul Romualda Traugutta 111 w dniu
19 lutego 2014 r., działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§2

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
3. Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest minister
do spraw zabezpieczenia społecznego.
4. Czas istnienia Fundacji jest nieokreślony.
§3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju
zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§4
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji a także logo z napisem wskazującym jej
nazwę.
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§5

Fundacja może:
1. Tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
2. Tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

§6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§7

Celami Fundacji są:
1. Działalność w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, a także organizacja czasu
wolnego rodziny.
2. Działalność w zakresie wychowania dzieci i młodzieży.
3. Świadczenie pomocy rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi.
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodziców małych dzieci, rodzin
niepełnych oraz rodzin z problemem niepełnosprawności.
5. Umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego

poprzez

edukację

oraz

wyrównanie

szans

dzieci

i

młodzieży

niepełnosprawnej.
6. Wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną
oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia.
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7. Wspieranie rozwoju rodzin, a w szczególności aktywizację jej członków tj. matek, ojców,
babć, dziadków, dzieci, kobiet w ciąży, a także osób planujących założenie rodziny.
8. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz turystyki wśród rodzin, jak również
propagowanie postaw proekologicznych.
9. Prowadzenie

działalności

edukacyjnej,

informacyjnej,

profilaktycznej,

doradczej,

szkoleniowej, kulturalnej, opiekuńczej, wychowawczej i skierowanej do kobiet w ciąży oraz
matek małych dzieci.
10. Wspieranie przedsiębiorczości, powrotu na rynek pracy oraz rozwoju zawodowego matek.
11. Upowszechnianie praw rodziny.
12. Propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych oraz
wspieranie mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca.
13. Promowanie miejsc przyjaznych rodzinom.
14. Działanie na rzecz polityki prorodzinnej w tym promowanie aktywnego macierzyństwa.
15. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród rodzin.
16. Wspieranie integracji osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi, w szczególności
promowanie zasad tolerancji wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
17. Organizowanie i rozwijanie idei wolontariatu .

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.
2. Organizację czasu wolnego poprzez szkolenia, zajęcia, wykłady, warsztaty, kursy i spotkania
edukacyjne oraz artystyczne skierowane do wszystkich członków rodziny.
3. Nawiązywanie osobistych relacji z rodzinami poprzez ćwiczenia, zabawy, rozmowy.
4. Tworzenie warunków do integracji osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi, poprzez
wspólne zabawy, warsztaty, ćwiczenia.
5. Zakładanie placówek dostosowanych do potrzeb rodzin z małymi dziećmi oraz osób
niepełnosprawnych.
6. Tworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej dla rodzin i dzieci oraz osób niepełnosprawnych.
7. Tworzenie i realizację autorskich programów dla kobiet w ciąży, matek z małymi dziećmi
oraz ich rodzin, a także osób niepełnosprawnych.
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8. Prowadzenie akcji informacyjnych i konsultacji specjalistycznych, służących profilaktyce
i promocji zdrowia dzieci i kobiet w ciąży.
9. Współpracę z przedszkolami, szkołami, uczelniami wyższymi.
10. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym
i środkami masowego przekazu w kraju i za granicą.
11. Współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami
o podobnych celach statutowych.
12. Organizowanie i udział w eventach takich jak: imprezy edukacyjne i kulturalne, zjazdy
tematyczne, seminaria, targi, wystawy, jarmarki, pokazy, aukcje.
13. Organizowanie i udział w imprezach wypoczynkowych, sportowych rekreacyjnych,
turystycznych i integracyjnych.
14. Prowadzenie działań na rzecz integracji społeczności lokalnych.
15. Działalność dobroczynną i charytatywną.
16. Wspieranie aktywizacji zawodowej kobiet- matek.
17. Tworzenie grup wsparcia dla rodziców, w szczególności matek oraz matek z dziećmi oraz
osób niepełnosprawnych.
18. Prowadzenie serwisu internetowego Fundacji.

§9

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w postaci samochodu osobowego marki
Opel Vectra rocznik 1997 numer VIN W0L000036T5153495 o wartości 3500 zł
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(słownie trzy tysiące pięćset złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe,
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 11

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) Darowizn osób fizycznych i prawnych oraz organizacji komitetów dobroczynnych, tak
z kraju, jak i zagranicy,
b) Dotacji i subwencji oraz grantów,
c) Dochodów uzyskiwanych z akcji promocyjnych, ze zbiórek i imprez publicznych,
d) Dochodów z majątku Fundacji,
e) Odsetek bankowych,
f) Nawiązek sądowych,
g) Innych wpłat
2. Cały dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji i pokrycie kosztów
jej działalności
3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji 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.
§ 12

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz
osób, z którymi członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji
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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, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Nadzorczej, 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.
3. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań
statutowych Fundacji.
4. Zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady
Nadzorczej, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

WŁADZE FUNDACJI
§ 13

1. Władzami Fundacji są:
- Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą,
- Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu.
3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa, nie mogą też wobec członków Zarządu pozostawać
w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.

RADA NADZORCZA
§ 14

1. Rada jest kolegialnym, obligatoryjnym organem nadzorczym, doradczym i opiniotwórczym.
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2. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach
jej działalności i jest organem nadzoru w rozumieniu art.20 ust. 1 pkt.4 ustawy
o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 15

1. Rada składa się co najmniej z 2 członków. Członków Rady powołuje Fundator. W przypadku
śmierci Fundatora prawo powoływania i odwoływania członków Rady przysługuje Radzie
Nadzorczej, większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.
2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
3. Członkowstwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkowstwa, odwołania
lub śmierci członka Rady.
4. Członkowie Rady:
- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim,

we

wspólnym

pożyciu,

w

stosunku

pokrewieństwa,

powinowactwa

lub podległości służbowej,
- nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- 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.
§ 16

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Rady
lub Zarządu przesłany na adres mailowy Fundacji.
3. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie albo
w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej Przewodniczącego.
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4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy członków Rady, w razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
5. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, Fundator
oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
6. Fakultatywnie bardziej szczegółowy Regulamin Pracy Rady ustala, zmienia i zatwierdza
Rada.
§ 17
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
2. Nadzór i kontrola nad bieżącą działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu Zarządu
z działalności oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Powoływanie i odwoływanie członków Rady po śmierci Fundatora.
5. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu po śmierci Fundatora.
6. Podejmowanie decyzji o zatrudnianiu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną fundacją, związania lub
przystąpienia do spółki prawa handlowego oraz o likwidacji Fundacji.
8. Powołuje i odwołuje likwidatorów.
9. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd.
10. Wyrażania opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń
i innych form honorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów
Fundacji.
11. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych
do kompetencji Zarządu.
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§ 18

1. Członkowie Rady mają uprawnienia w zakresie wewnętrznego nadzoru działalności Fundacji.
W ramach tego uprawnienia Rada ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji,
w szczególności może żądać od członków Zarządu Fundacji oraz pracowników
przedstawienia wszelkich dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących działalności
Fundacji. Może także dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej.
2. Rada Fundacji nie ma prawa wydawania Zarządowi Fundacji wiążących zaleceń dotyczących
prowadzenia spraw Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI
§ 19

1. Zarząd Fundacji składa się co najmniej z 3 osób powoływanych i odwoływanych przez
Fundatora.
2. W przypadku śmierci Fundatora członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa Zarządu.
4. Członkiem Zarządu może być Fundator.
5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pracę świadczoną na rzecz
Fundacji.
6. Członkowstwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci bądź odwołania członka
Zarządu.
7. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Regulamin Zarządu określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych
członków Zarządu ustala i zatwierdza Fundator.

§ 20

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
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a) uchwalanie programów działania Fundacji i planów jej realizacji,
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a w szczególności wobec organów państwowych
i innych organizacji i udzielanie pełnomocnictw,
c) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji,
d) kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
e) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
g) uchwalanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,
h) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
i)

tworzenie i likwidacja oddziałów i określanie zakresu ich działania w ramach Fundacji,

j) występowanie z wnioskiem i wyrażenie zgody w sprawie, połączenia z inną Fundacją,
związania lub przystąpienia do spółek prawa handlowego oraz likwidacji Fundacji,
k) ustalanie regulaminów wydatkowania środków Fundacji na cele statutowe,
l) ustanawianie tytułów honorowych i innych wyróżnień oraz uchwalanie regulaminu ich
przyznawania osobom i innym podmiotom zasłużonym dla celów realizowanych przez
Fundację,
m) uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania majątkiem i działalności finansowej,
n) decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji i ustalanie liczby stałych pracowników,
o) ustalanie podziału pracy między członkami Zarządu
3. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Nadzorczej
Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu, każdy z jej członków lub Fundator –
przesyłając informację o spotkaniu do wszystkich członków Zarządu pocztą elektroniczną,
co najmniej trzy dni przed planowanym spotkaniem.
6. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje
głos Prezesa.
7. W razie potrzeby Zarząd Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania
posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie
Zarządu Fundacji mają zapewnioną możliwość oddania głosu i wyrazili zgodę na taki sposób
podejmowania decyzji.
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SPOSÓB REPREZENTACJI
§ 21

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 może składać każdy członek
Zarządu samodzielnie.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji o zaciągnięciu zobowiązań finansowych w kwocie
powyżej 10000 zł ( słownie : dziesięciu tysiąca złotych) składa łącznie dwóch członków
Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

ZMIANA STATUTU
§ 22

1. W przypadku zaistnienia konieczności dopuszczalna jest zmiana statutu.
2. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian pierwotnego celu Fundacji, może natomiast
poszerzyć go o inne cele zbliżone w swym charakterze.

§ 23

Zmian w statucie dokonuje Zarząd uchwałą podjętą większością 2/3 głosów przy obecności
co najmniej połowy członków Zarządu.

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
§ 24

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
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2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Nadzorca w drodze jednomyślnej
uchwały podjętej na wniosek Zarządu.

LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 25

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Nadzorcza w drodze jednomyślnej uchwały podjętej
na wniosek Zarządu.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. O likwidacji Fundacji, Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cel statutowy
Fundacji w szczególności przez przekazanie go instytucją, których działalność odpowiada
temu celowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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