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STATUT FUNDACJI MAMA NA HUŚTAWCE 

 

Rozdział I Postanowienia ogólne 

§ 1 Nazwa Fundacji 

1. Fundacja Mama na Huśtawce, zwana w dalszej części Fundacją, została ustanowiona aktem 
notarialnym z dnia 29.05.2021r., sporządzonym przez Agnieszkę Grzejszczak – Notariusza 
w Łodzi (Repetytorium A nr 8909/2021), przez:  

a) Sandrę Haus-Jędrzejczak; 
b) Izabelę Czarnecką-Przytuła; 

zwanych w dalszej części Fundatorami. 

2. Pełna nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Mama na Huśtawce. W celu realizacji celów 
statutowych Fundacja ma prawo używania wyróżniającego ją znaku graficznego oraz 
odpowiednika jej nazwy w innym języku obcym. 

3. Fundacja będzie działad zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. 
o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie oraz niniejszego statutu, zwanego w dalszej części Statutem.  

4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.  

§ 2 Teren, czas i zasady działania Fundacji 

1. Siedzibą Fundacji jest Zgierz (województwo łódzkie). 
2. Fundacja prowadzi swoją działalnośd na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym 

w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzid działalnośd 
także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Fundację powołuje się na czas nieokreślony. 
4. Fundacja ma osobowośd prawną. 
5. Fundacja może byd członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 

charakterze i celu działania. 
6. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. 
7. Fundacja może ustanawiad certyfikaty, odznaki, medale honorowe oraz przyznawad je wraz 

z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom 
organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji 
i przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 

8. Fundacja prowadzi działalnośd społecznie użyteczną w sferze zadao publicznych określonych 
w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rzecz ogółu społeczności.  

Rozdział II Przedmiot i formy działania Fundacji 

 § 3 Cele i formy działania Fundacji  

1. Celem Fundacji jest społecznie użyteczna działalnośd pożytku publicznego w sferze 
następujących zadao publicznych: 
a) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018, poz. 2190), 
b) działalności na rzecz rodziny, macierzyostwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka; 
c) działalności charytatywnej; 

w szczególności poprzez organizowanie, wspomaganie oraz promowanie działalności mającej 
na celu udzielanie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, zawodowej oraz  
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związanej z rozwojem osobistym, dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej związanej z ciążą 
i macierzyostwem. 

2. Cele statutowe Fundacji będą realizowane w szczególności na rzecz grup społecznych, do 
których odnoszą się cele statutowe Fundacji.  

3. Fundacja realizuje swoje cele w formie nieodpłatnej. 
4. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może: 

a) Współpracowad z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się realizacją celów 
statutowych Fundacji, w szczególności z instytucjami paostwowymi, samorządowymi 
i organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub 
jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które są 
zainteresowane celami statutowymi Fundacji.  

b) Wspierad działalnośd innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których działalnośd jest zgodna 
z celami Fundacji.  

5. Fundacja nie może: 
a) Udzielad pożyczek lub zabezpieczad zobowiązao majątkiem Fundacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 
członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeoskim, we 
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są w związku 
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”. 

b) Przekazywad majątku na rzecz członków, członków organów 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. 

c) Wykorzystywad majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 
Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba 
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z jej statutowych działao. 

d) Dokonywad zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

Rozdział III Majątek Fundacji 

§ 4 Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000,00zł (słownie: tysiąc zł), 
z czego: 
a) Fundator Sandra Haus-Jędrzejczak przekaże kwotę 500,00zł (słownie: piędset zł) oraz 

telefon marki Samsung Galaxy S7 o wartości 700,00zł (słownie: siedemset zł) 
b) Fundator Izabela Czarnecka-Przytuła przekażę kwotę 500,00zł (słownie: piędset zł) 

2. Majątek Fundacji będą stanowiły również środki finansowe, nieruchomości, ruchomości 
i inne aktywa nabyte przez Fundację w czasie jej działania.  

§ 5 Dochody Fundacji 

1. Dochody Fundacji pochodzą z: 
a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, 
b) dotacji, datków i subwencji,  
c) dochodów ze sponsoringu, zbiórek i imprez publicznych, 
d) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów 

wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym 
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e) odsetek i depozytów bankowych, 
f) finansowania z Funduszy Unii Europejskiej. 

2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą zostad wykorzystane do 
realizacji wszystkich lub części celów statutowych Fundacji, o ile podmioty przekazujące, 
darczyocy, spadkodawcy nie postanowili inaczej. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie 
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania 
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. 

4. Dochody uzyskiwane przez Fundację są przeznaczane wyłącznie na realizację celów 
statutowych.  

5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

§ 6 Sprawozdawczość 

1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 
2. Roczne sprawozdanie finansowe sporządza i ogłasza Zarząd Fundacji.  
3. Zarząd Fundacji składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności 

za ubiegły rok zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 7 Organy Fundacji – Zarząd  

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji 
2. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych na 

czas nieoznaczony.  
3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą zostad odwołani bezwzględną większością głosów. 
4. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Fundacji i Wiceprezesa Zarządu Fundacji, 

powołuje Fundator Sandra Haus-Jędrzejczak w formie uchwały. 
5. Nowych członków Zarządu powołuje Prezes Zarządu. 
6. W razie śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych Prezesa Zarządu jego prawa 

i obowiązki przejmuje Wiceprezes Zarządu.  
7. Zarząd Fundacji jest organem, który kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 
8. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 
9. Fundatorzy mogą zostad członkami Zarządu Fundacji. 
10. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo albo na podstawie umów o pracę lub 

umów cywilnoprawnych. Członkowie Zarządu mogą otrzymywad wynagrodzenie z tytułu 
pełnienia swojej funkcji ustalane przez Fundatora Sandrę Haus-Jędrzejczak. 

11. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich 
jego członków, chyba że Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. W przypadku 
równomiernego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji. 

12. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos. 
13. Uchwały Zarządu mogą byd podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania 

pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wyrażą zgodę na tę formę głosowania. 
14. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz rok. 
15. Posiedzenia Zarządu może zwoład samodzielnie Prezes Zarządu, przesyłając informację 

o terminie pocztą elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem, 
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7  dni przed 
spotkaniem. O posiedzeniu muszą zostad poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

16. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą byd osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

17. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje: 
a) z chwilą doręczenia Fundacji swojej rezygnacji przez członka Zarządu Fundacji, 
b) z chwilą śmierci członka Zarządu Fundacji,  
c) w skutek odwołania przez Zarząd Fundacji większością głosów. 
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§ 9 Kompetencje Zarządu Fundacji – Reprezentacja 

1. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie, 
Wiceprezes Zarządu Fundacji działający samodzielnie bądź Prezes i Wiceprezes działający 
łącznie. Zarząd może ustanowid pełnomocników udzielając im pełnomocnictwa szczególnego.  

2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności: 
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
b) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,  
c) realizacja celów Fundacji,  
d) sprawowanie nadzoru nad majątkiem Fundacji,  
e) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,  
f) sporządzenie i uchwalenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,  
g) składanie sprawozdania z działalności Fundacji właściwemu ministrowi oraz podawanie go do 

informacji publicznej,  
h) realizacja szczególnych zarządzeo (poleceo, zapisów) darczyoców lub spadkodawców, o ile nie 

są one sprzeczne z celami Fundacji lub Statutem, 
i) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji.  

§ 10 Połączenie Fundacji 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyd się z inną fundacją. 
2. Połączenie nie może nastąpid, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. 

§ 11 Rozwiązanie i likwidacja Fundacji 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów lub niemożności osiągnięcia celów, dla 
których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. 
3. Likwidację prowadzi likwidator powoływany i odwoływany przez Zarząd Fundacji. 
4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra. 
5. Likwidator podejmuje czynności niezbędne dla zakooczenia działalności  Fundacji, 

a w szczególności zakaocza sprawy bieżące, ściąga wierzytelności i wypełnia zobowiązania 
Fundacji. 

6. Majątek pozostały po likwidacji podlega przeznaczeniu na wsparcie działalności statutowej 
fundacji realizującej cele zbieżne z celami statutowymi likwidowanej Fundacji wyznaczonej 
przez Fundatorów. 

§ 12 Zmiany Statutu 

1. Zmian w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji. 
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu zapadają większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu. W przypadku równomiernego rozłożenia 
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji. 


