
STATUT Fundacji Mamy Wołomin 
 

Preambuła 
 

Fundacja Mamy Wołomin wyrasta z doświadczeń zebranych podczas półtorarocznej działalności 
wołomińskiego klubu mam „Mamy Wołomin”. W ciągu tego czasu zrealizowano kilkadziesiąt spotkań 
skierowanych do opiekunów dzieci do 3 lat, w tym głównie do mam i przyszłych mam, obejmujących 
swoją tematyką zagadnienia związane między innymi z rozwojem osobistym, wychowaniem dzieci 
oraz rozwojem przedsiębiorczości i zainteresowań mam. Fundacja Mamy Wołomin będzie 
kontynuować te działania i uzupełni je o nowe propozycje aktywności skierowanych do rodzin. 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1. Fundacja Mamy Wołomin, zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Magdalenę Filaber i 

Dorotę Jaworską, zwane dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 20 
stycznia 2012 roku przez Annę Kroczek – notariusza w Wołominie, w jej Kancelarii  Notarialnej 
przy ulicy Lipińskiej nr 34 lok.29. 

2. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku oraz 
niniejszego Statutu. 

§ 2 
 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wołomin w powiecie wołomińskim, w województwie mazowieckim. 
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony. 
3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 
4. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może powoływać przedstawicielstwa. 
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy. 

 
§ 3 

 
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 
3. Fundacja może ustanowić certyfikaty, tytuły, odznaki i medale i tytuły honorowe oraz przyznawać 

je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla Fundacji, 
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 

  
 

Rozdział II 
Cele i zasady działania Fundacji 

 
§ 4 

 
Celem Fundacji jest wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, 
charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej, a w 
szczególności:  
1. Wspieranie rozwoju rodziny oraz poszczególnych jej członków – matki, ojców, babcie, dziadków 

dzieci, opiekunów, kobiety w ciąży, a także osoby planujące dzieci.  
2. Wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze społecznym, intelektualnym, 

ekonomicznym i duchowym,  
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej, szkoleniowej, 

kulturalnej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do rodziny.  
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodziców małych dzieci, rodzin 

niepełnych oraz rodzin z problemem niepełnosprawności.  
5. Wspieranie przedsiębiorczości, powrotu na rynek pracy oraz rozwoju zawodowego rodziny.  
6. Organizacja czasu wolnego rodzinom.  
7. Promocja kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród rodzin.  
8. Wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa.  



9. Upowszechnianie idei świadomego rodzicielstwa i rodzicielstwa bliskości.  
10. Upowszechnianie praw rodziny.  
11. Propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych oraz 

wzmacnianie mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca.  
12. Pomoc społeczna rodzinom potrzebującym, propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia 

środowiskowego.  
13. Promocja miejsc przyjaznych rodzinom.  
14. Prowadzenie działań na rzecz rozpowszechniania idei oraz rozwoju Klubów Mam w Polsce i za 

granicą.  
15. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego.  
 

§ 5 
 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów, spotkań i działań twórczych w 

zakresie celów statutowych Fundacji. 
2. Organizowanie i udział w akcjach oraz kampaniach społecznych, targach, wystawach, 

seminariach, konferencjach, zjazdach tematycznych, plenerach, jarmarkach, pokazach, 
aukcjach, imprezach edukacyjnych, oświatowych, zdrowotnych i kulturalnych. 

3. Organizowanie i udział w imprezach wypoczynkowych, sportowych rekreacyjnych, 
turystycznych i integracyjnych. 

4. Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród, certyfikatów i wyróżnień oraz stypendiów w 
zakresie celów statutowych Fundacji. 

5. Prowadzenie Klubu Mam w Wołominie. 
6. Działalność promocyjną, informacyjną i doradczą w zakresie zakładania i prowadzenia Klubów 

Mam.  
7. Prowadzenie serwisu internetowego Fundacji oraz Klubu Mam w Wołominie. 
8. Tworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla rodzin oraz poszczególnych członków rodzin. 
9. Prowadzenie działań na rzecz integrowania lokalnych społeczności i podejmowanie działań na 

rzecz mieszkańców. 
10. Działalność na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. 
11. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym wspieranie przedsiębiorczości wśród 

rodzin. 
12. Działalność dobroczynną i charytatywną. 
13. Działalność naukową i badawczą. 
14. Organizację i promocję wolontariatu. 
15. Współpracę z innymi podmiotami działającymi na rzecz rodzin. 

 
§ 6 

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

Rozdział III 
Majątek i dochody Fundacji 

 
§ 7 

 
Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.  
 

§ 8 
 

Majątek Fundacji pochodzi z: 
1. funduszu założycielskiego,  
2. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,  
3. dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji 
4. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,  
5. odsetek i depozytów bankowych,  
6. dochodów z tytułu udziału Fundacji w spółkach,  



7. dochodów z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały (akcje) zostały 
objęte przez Fundację. 

 
§ 9 

 
1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność 

statutową. 
2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być 

przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego 
warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli 
przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może 
przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.  

3. Fundacja może odmówić przyjęcia darowizny bez podawania przyczyny. 
4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we 

właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. 
5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
 

Rozdział IV 
Władze Fundacji 

 
 

§ 10 
 

1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem oraz Rada Fundacji zwana dalej 
Radą. 

2. Członkami władz nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 
§ 11 

 
1. Rada Fundacji składa się, z co najmniej 3 (trzech) członków.  
2. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorki i są to: 
Paweł Franciszek Zań 
Marzena Michalak 
Izabela Katarzyna Wolska - Rzewuska 
Dalsze zmiany w składzie tego organu nie będą wymagały wprowadzania zmian do Statutu. 
3. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia 

składu Rady, powołuje swą decyzją Rada, za zgodą fundatorek.  
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami 

Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 
4. Zawieszenie członkostwa w Radzie zachodzi w następujących przypadkach  
a. na czas śledztwa prowadzonego przeciw członkowi Rady przez organy ścigania,  
b. na czas postępowania sądowego, w którym członek Rady jest oskarżonym.  
5. Zawieszenie może również nastąpić na okres sprawowania funkcji wykonawczych w administracji  

rządowej, samorządowej, zastrzeżenie nie obejmuje funkcji posła i radnego,  
6. Utrata członkostwa w radzie następuje automatycznie z chwilą uprawomocnienia się wyroku 

sądowego w sprawie karnej.  
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie lub zawieszenie członkostwa może nastąpić 

w wyniku tajnego głosowania pozostałych członków Rady.  
 

§12 
 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.  
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej 

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może 
korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.  

3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.  
 

§13 



 
Do zadań Rady należy w szczególności:  
1. Nadzór nad działalnością Fundacji.  
2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.  
3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu.  
4. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom 

Zarządu absolutorium.  
5. Wspieranie działalności Fundacji poprzez nieodpłatne dzielenie się swoją wiedzą i  

doświadczeniem. 
6. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu pozostałego po niej majątku.  
 
 

§14 
 
Rada stanowi kolegialny organ kontroli, odrębny od Zarządu i nie podlegający mu w zakresie 
wykonywania kontroli wewnętrznej. 
 

§15 
 
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego, dwóch lub trzech członków powoływanych przez Radę 

Fundacji na 3-letnią kadencję, za zgodą fundatorek. 
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. Zarząd może wybrać ze swego grona Wiceprezesa 

Zarządu.  
4. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.  
5. Członków pierwszego Zarządu powołują fundatorki i są to: 
a. Magdalena Filaber – Prezes Zarządu 
b. Dorota Jaworska – Wiceprezes Zarządu  
6. Dalsze zmiany w składzie tego organu nie będą wymagały wprowadzania zmian do Statutu. 
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa, lub w przypadku rezygnacji Prezesa na ręce 

innego członka Zarządu 
b. śmierci, 
c. odwołania, w szczególności w przypadku działania na szkodę Fundacji, działania w sprzeczności 

ze statutem, przepisami prawa bądź aktami wewnętrznymi, niebrania udziału w pracach Zarządu 
przez 6 miesięcy, prawomocne skazanie za przestępstwa przeciwko mieniu, rodzinie, zdrowiu i 
życiu lub w innych uzasadnionych przypadkach. 

8. Decyzja o odwołaniu członka Zarządu podejmowana jest przez Radę Fundacji jednomyślnie. 
.  

§ 16 
 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:  
a. uchwalanie rocznych planów finansowych,   
b. uchwalanie regulaminów,  
c. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,  
d. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich 

tworzeniu,  
e. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,  
f. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
g. realizacja celów statutowych, 
h. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 
i. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 
j. składanie wniosków do Rady Fundacji, np. o zmianę statutu, o połączenie lub likwidację Fundacji. 
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w 

razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
4. W wypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składa 

Prezes Zarządu jednoosobowo, zaś w wypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie 
Zarządu, lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd. 



5. Zarząd co roku, do dnia 30 grudnia zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne 
Sprawozdanie z działalności Fundacji.  

6. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów 
oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich 
opracowań. 

 
§ 17 

 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. 
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o spotkaniu do wszystkich członków 

Zarządu pocztą elektroniczną, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym spotkaniem. 
3. Dopuszcza się, za zgodą wszystkich członków Zarządu, przeprowadzenie spotkania w krótszym 

terminie bądź powiadomienie o spotkaniu w inny sposób. 
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, W przypadku równego 

rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 
5. 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. 

 
§ 18 

 
1. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji. 
2. Biuro Fundacji podporządkowane jest członkowi Zarządu wyznaczonemu przez Zarząd. 
3. Regulamin organizacyjny Biura ustala Zarząd.  
 
 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

 
§ 19 

 
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji. Zgoda co do zmiany celów 

Fundacji musi być jednomyślna. 
  

§ 20 
 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje uchwałą Rada Fundacji. 

 
§ 21 

 
1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których została 

ustanowiona, lub z powodu wyczerpania środków finansowych podejmuje Rada Fundacji, za zgodą 
fundatorek.  

2. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu jej zobowiązań przeznacza się na cele określone 
przez Radę Fundacji.  

3. O likwidacji Fundacji Rada Fundacji zawiadamia właściwego ministra. 
 
 
 
 
 
Wołomin, dn. 20.03.2012 r.    
 
 
 
 
Magdalena Filaber      Dorota Jaworska  
 


