Statut Fundacji Mama, Tata, Dzieci
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja Mama, Tata, Dzieci, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez
Katarzynę Zych, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę
notarialnego Piotra Łaskiego, zastępcę Krzysztofa Łaskiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego
kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. Brackiej 18 lok. 5, w dniu 10
maja 2017 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.
U. z 2016 r., poz. 40) oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2.
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
§ 4.
Fundacja jest ustanowiona na czas nieoznaczony.
§ 5.
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Fundacja może ustanawiać swoje zakłady, biura, filie, oddziały w kraju i przedstawicielstwa za
granicą.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.
§ 6.
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
Cele i zasady działania Fundacji
§ 7.
Celami Fundacji są:
1. Rozwój działalności oświatowo-kulturalnej, w szczególności w zakresie wspierania i rozwoju
kompetencji rodzicielskich.
2. Kształtowanie kultury rodzicielstwa opartego na więzi i wzajemnym szacunku rodziców i dzieci.
3. Wspieranie działań sprzyjających tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i promowanie
aktywności społecznej, w szczególności w zakresie realizacji praw i wolności człowieka.
4. Promowanie i realizowanie inicjatyw wspierających i wzmacniających instytucję rodziny.
5. Integrowanie społeczności lokalnej i promowanie wzajemnego wsparcia rodzin.
6. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka.
7. Wsparcie tworzenia możliwie najlepszych warunków dla opieki nad dzieckiem oraz edukacji
dziecka
i jego rozwoju.
8. Przeciwdziałanie dyskryminacji rodzin, w tym dyskryminacji dzieci.
9. Podnoszenie kompetencji wychowawczych i zawodowych rodziców i opiekunów dzieci.
10. Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz innych osób zawodowo związanych z
opieką i edukacją.

11. Współpraca ze środowiskami o podobnych celach działania.
12. Promocja karmienia piersią, wsparcie laktacyjne i przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat
laktacji.
13. Wsparcie działalności kulturalno-oświatowej w zakresie poszerzania wiedzy o Polsce i świecie
współczesnym.
14. Wsparcie działalności kulturalno-oświatowej w zakresie budowania kompetencji posługiwania się
językami obcymi i propagowanie innowacyjnych metod nauczania języków obcych.
§ 8.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie warsztatów i zajęć dla rodzin z dziećmi,
b) wspieranie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wydawniczej i popularyzatorskiej,
c) prowadzenie warsztatów przekazujących rzetelną wiedzę na temat laktacji,
d) organizację przestrzeni spotkań integrujących środowisko lokalne,
e) organizowanie koncertów i imprez kulturalnych,
f) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
g) prowadzenie stron internetowych, oraz aplikacji mobilnych
h) publikacje i współpracę w mediami,
i) wspieranie projektów legislacyjnych przeciwdziałających dyskryminacji rodzin,
j) organizowanie pomocy w opiece nad dziećmi oraz w edukacji dzieci.
k) organizację konkursów
l) promocję zewnętrzną
ł) prowadzenie działań informacyjnych
m) tworzenie materiałów promocyjnych
§ 9.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
§ 10.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw rodziny.
Majątek i dochody Fundacji
§ 11.
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne
mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. W ramach majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej Fundator przeznacza kwotę
w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych).
§ 12.
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji oraz grantów,
c) dochodów ze zbiórek,
d) dochodów z majątku Fundacji,
e) odsetek bankowych,
f) dochodów z działalności gospodarczej.
2. Dochody Fundacji, w tym dochody z działalności gospodarczej, mogą służyć wyłącznie realizacji
celów statutowych.
§ 13.
1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa

Zarząd Fundacji.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
3. Wykreślony
§ 13a.
Zabrania się:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań członków jej organów lub
pracowników oraz osób z którymi pracownicy 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. przekazywać majątku Fundacji na rzecz 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. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz osób bliskich
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie wynika ze
statutowego celu Fundacji,
4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Działalność gospodarcza
§ 14.
1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w
szczególności w ramach następujących kategorii działalności sklasyfikowanych w PKD:
85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
85.59.A Nauka języków obcych
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
58.11.Z Wydawanie książek

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez jednostki organizacyjne wyodrębnione na
podstawie § 5 pkt 2 bądź bezpośrednio przez samą Fundację.
3. Działalnością gospodarcza Fundacji może być realizowana poprzez udział w spółce.
§ 15.
Wykreślony
Władze Fundacji
§ 16.
Władzami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej również „Zarządem”.
2. Komisja Rewizyjna
§ 17.
1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od dwóch do pięciu osób. Zarząd jest powoływany przez

Fundatora w drodze uchwały.
2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci bądź odwołania członka Zarządu.
Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.
§ 18.
1. Fundator powołuje w drodze uchwały Prezesa Zarządu.
2. Fundator może powołać w drodze uchwały Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.
§ 19.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
3) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań
przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek
jej prowadzenia;
4) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej
działania;
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
7) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
8) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
9) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
§20.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
§ 21.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w
przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym
spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów, o ile
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 21a.
1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Komisja Rewizyjna.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
3) Rozpatrywanie corocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
4) Podejmowanie opiniodawczych uchwał we wszystkich sprawach Fundacji,
5) Przeprowadzenie inspekcji gospodarki finansowej Fundacji, kontrola ksiąg rachunkowych oraz
badanie słuszności i celowości poczynionych wydatków,
6) Wydawanie wiążących zaleceń pokontrolnych.
3. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swoich zadań nadzorczych uprawniona jest do:
1) Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2) Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 21b.
1.
Fundator powołuje od 2 do 6 członków Komisji Rewizyjnej.
2.
Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie .
3.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu lub podległości z tytułu zatrudnienia, z członkami Zarządu,
2) być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 21c.
1. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna pracuje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej dwa razy w roku. W
razie nieobecności Przewodniczącego, zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje i przewodniczy inny
członek Komisji Rewizyjnej.
3. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej
liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
§ 21d.
1. Dla merytorycznego wspierania działalności statutowej Fundacji, Fundator może powołać Radę
Programową Fundacji jako organ doradczy.
2. Rada Programowa składa się, z co najmniej 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez
Fundatora. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne lub prawne.
3. Rada Programowa Fundacji wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Rady Programowej
Fundacji.
4. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:
1) opiniowanie dla Zarządu Fundacji lub Komisji Rewizyjnej najważniejszych programów działalności
Fundacji,
2) występowanie z inicjatywami dotyczącymi nowych przedsięwzięć z zakresu działalności statutowej
Fundacji i przedstawianie ich Zarządowi Fundacji
3) działanie na rzecz budowania dobrego wizerunku Fundacji poprzez propagowanie celów i osiągnięć
Fundacji.
5. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na
posiedzeniu Rady. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady
Programowej.
6. Uchwały Rady Programowej mają charakter doradczy i opiniotwórczy.
Zmiana Statutu
§ 22.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator w drodze uchwały. Zmiany statutu mogą dotyczyć w
szczególności określonych w akcie założycielskim celów, dla realizacji których Fundacja została
ustanowiona.
Połączenie z inną fundacją
§ 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 mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
§ 24.
W zakresie połączenia z inną Fundacją rozstrzyga Fundator, którzy podejmuje decyzję w drodze
uchwały.
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. Decyzję o likwidacji podejmują Fundator w drodze uchwały.
3. Likwidatorem Fundacji są ostatni członkowie zarządu.
§ 26.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały
Fundatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

Warszawa, 26 lipca 2017 roku

