Statut Fundacji Mamy Moc
z dnia 10 października 2016 roku
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Fundacja Mamy Moc zwana dalej „Fundacją” działa na podstawie Ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień
niniejszego Statutu.

2.

Fundacja ustanowiona została przez Justynę Walczak, Magdalenę Janowicz i
Milenę Grzegorczuk-Nowacką, zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy
ul. Świętego Antoniego, w dniu 6 października 2016 roku, za numerem
repertorium A 3207/2016.
§2

1.

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

3.

Fundacja może posiadać oddziały, w tym zamiejscowe, oraz tworzyć inne
jednostki organizacyjne. Decyzję w sprawie utworzenia tych jednostek,
zakresu ich działania i struktury organizacyjnej podejmuje Zarząd.

4.

Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.

5.

Fundacja, dla celów współpracy z zagranicą, może posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

6.

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§3

1.

Fundacja posiada osobowość prawną.

2.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.
§4

1.

Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę
– o wzorze określonym przez Zarząd Fundacji.
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2.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

3.

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i
certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej,
zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub
zasłużonych dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§5
Misją fundacji jest niesienie pomocy i wsparcia kobietom w okresie
planowania ciąży, ciąży, porodu, połogu, laktacji i opieki nad dzieckiem.
Działania Fundacji mają koncentrować się na dostarczaniu rzetelnych
informacji, organizacji poradnictwa, opieki medycznej i pozamedycznej
związanej z okresem okołoporodowym, laktacją i żywieniem dzieci mlekiem
kobiecym.
1.

Celami Fundacji są:
a. wsparcie i promocja karmienia piersią oraz karmienia mlekiem
kobiecym,
b. działanie na rzecz poprawy poziomu opieki medycznej oraz
pozamedycznej nad rodziną, zwłaszcza w zakresie karmienia piersią i
mlekiem kobiecym,
c. udzielanie wsparcia i pomocy kobietom i ich rodzinom, borykającym
się z problemami zdrowotnymi utrudniającymi im satysfakcjonujące
rodzicielstwo,
d. wspieranie rozwoju zawodowego osób profesjonalnie zajmujących się
kobietami, dziećmi oraz ich rodzinami.

2.

Wyżej wymienione cele realizowane będą w następujących formach:
a. organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, sympozjów, akcji
promocyjnych i informacyjnych oraz innych wydarzeń służących
realizacji celów Fundacji,
b. prowadzenie punktów informacyjnych, doradczych oraz serwisów
internetowych,
c. świadczenie usług medycznych, szkoleniowych, rehabilitacyjnych,
logopedycznych, psychologicznych i terapeutycznych dla rodzin,
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d. promocja idei tworzenia banków mleka kobiecego oraz współpraca,
pomoc organizacyjna i dbałość o jakość świadczonych w tym zakresie
działań,
e. pomoc organizacyjna, promocja oraz monitoring banków mleka
kobiecego,
f. tworzenie poradni i doradztwo laktacyjne,
g. udostępnianie sprzętu medycznego,
h. działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet i dzieci,
i. działalność wydawnicza,
j. działania prozdrowotne i profilaktyka uzależnień,
k. współpraca z odpowiednimi jednostkami służby zdrowia, władzami
samorządowymi, a także innymi organami, w tym organizacjami
pozarządowymi, zajmującymi się zbliżoną problematyką,
l. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych w temacie
związanym z działalnością Fundacji.
§6
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez działalność nieodpłatną i
odpłatną pożytku publicznego, której szczegółowy zakres wskaże Zarząd w
Uchwale.
§7
Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać
działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele
tożsame z celami statutowymi Fundacji.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§8
Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki
finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także
ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe
nabyte przez Fundację.
§9
Przychodami Fundacji są:
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1.

Darowizny, w tym ze strony Fundatorów, spadki, zapisy krajowe i
zagraniczne.

2.

Dotacje oraz subwencje krajowych i zagranicznych osób prawnych.

3.

Odsetki bankowe i dochód z majątku ruchomego i nieruchomego.

4.

Zbiórki publiczne.

5.

Dochody uzyskane z praw majątkowych i autorskich.

6.

Środki z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
§ 10

1.

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji oraz
odsetek bankowych pochodzących z tych źródeł mogą być przeznaczone na
wybraną przez Fundację dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie
postanowili inaczej.

2.

Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z
wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

3.

Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować
przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia
przyjmowanego.

4.

W sprawach przejęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
§ 11

1.

Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia
zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz
pracownicy Fundacji 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.

Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz członków organów
Fundacji 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.

Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków
organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
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4.

Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
§ 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.
§ 13
W przypadku likwidacji Fundacji, fundusz założycielski oraz środki rzeczowe
i finansowe zostaną przeznaczone na cele identyczne lub zbliżone do tych,
które realizowała Fundacja.
O przeznaczeniu tych środków decyduje Zarząd.
§ 14

1.

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

2.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie dochód z działalności odpłatnej pożytku
publicznego Fundacja przeznaczy wyłącznie na realizację zadań wpisanych w
cele statutowe Fundacji.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE FUNDACJI
§ 15

1.

Organami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
b. Rada Honorowa Fundacji, zwana dalej Radą.
§ 16

1.

Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech członków, w tym Prezesa
Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu (przy Zarządzie trzyosobowym) lub
Prezesa i Wiceprezesa (przy Zarządzie dwuosobowym).

2.

Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.

3.

Skład pierwszego zarządu powołują Fundatorzy.

4.

W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
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5.

W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu poniżej określonej w
statucie liczby członków, uzupełnienie stanu może nastąpić w drodze
kooptacji, której dokonują członkowie Zarządu i po pisemnej akceptacji
Fundatorów.

6.

Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im. Jego głos, w
przypadku równej liczby głosów na posiedzeniu Zarządu, jest głosem
decydującym.

7.

Oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych może składać każdy członek
Zarządu samodzielnie.

8.

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych do kwoty 5 tysięcy złotych
może składać Prezes Zarządu samodzielnie, powyżej tej kwoty – dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

9.

Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku odwołania, śmierci lub złożenia
pisemnej rezygnacji członka Zarządu.

10. Fundatorzy mogą w dowolnym momencie odwołać cały Zarząd lub
poszczególnych członków Zarządu.
§ 17
1.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Do kompetencji Zarządu i jego członków należy:
a. zarządzanie Fundacją, a w szczególności sprawowanie zarządu nad
majątkiem Fundacji,
b. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji oraz
opiniowanie w przedmiocie zmiany statutu, decyzji o połączeniu z inną
fundacją lub o likwidacji Fundacji,
c. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów
finansowych,
d. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
e. realizacja celów statutowych,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. zarządzanie finansami Fundacji, w tym sporządzanie sprawozdania
finansowego i dbałość o płynność finansową,
h. rozliczanie działalności Fundacji przed właściwymi urzędami i
instytucjami,
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i. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do
kompetencji innych organów.
3.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.

4.

Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Fundatorom corocznego
sprawozdania z działań Fundacji.
§ 18

1.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na
kwartał.

2.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przekazując informacje o terminie
pocztą elektroniczną, na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.

3.

O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4.

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym Prezesa
Zarządu. W przypadku gdy nie ma rozstrzygnięcia w głosowaniu, decydujący
głos ma Prezes.

5.

W razie potrzeby, Zarząd Fundacji może podejmować uchwały także bez
zwoływania posiedzenia, obiegowo, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu
Fundacji mają zapewnioną możliwość oddania głosu.
§ 19

1.

Rada Honorowa Fundacji pełni rolę doradczą i ekspercką, a jej wytyczne nie
mają charakteru zobowiązującego wobec Zarządu.

2.

Rada składa się z dowolnej, określonej przez Fundatorów liczby osób.

3.

Członkowie Rady są powoływani przez Fundatorów, na czas nieokreślony.

4.

Do składu Rady, Fundatorzy mogą wyznaczyć samych siebie.

5.

Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Rady Honorowej.

6.

Członkostwo w Radzie ustaje w wyniku odwołania przez Fundatorów,
śmierci lub pisemnej rezygnacji członka Rady.

7.

Fundatorzy mogą w dowolnym momencie odwołać członka Rady.

8.

Na pisemny wniosek Zarządu lub Fundatorów, Rada wydaje opinie dotyczące
kierunków, sposobów oraz efektów działań Fundacji
§ 20

1.

Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
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2.

O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady.

3.

Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów.

4.

W razie potrzeby, Rada może podejmować uchwały także bez zwoływania
posiedzenia, obiegowo, jeżeli wszyscy członkowie Rady mają zapewnioną
możliwość oddania głosu.
ROZDZIAŁ V
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
§ 21

1.

W przypadku, gdy może to zapewnić właściwe realizowanie celu, Fundacja
może połączyć się z inną Fundacją.

2.

Decyzje w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmują Fundatorzy, na
wniosek Zarządu.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANY W STATUCIE
§ 22

1.

Decyzje o zmianie Statutu podejmują Fundatorzy, na wniosek Zarządu.

2.

Zmiana Statutu może dotyczyć celów działania Fundacji.
ROZDZIAŁ VII
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 23

1.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu dla jakiego została
ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku
Fundacji.

2.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy.

3.

Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Fundacji, chyba że Zarząd
wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują
wszelkie uprawnienia Zarządu.
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ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24
1.

W przypadku śmierci Fundatorów, ich kompetencję pełni Zarząd.

2.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd
Rejonowy.
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