STATUT FUNDACJI WSPIERANIA RODZINY MATECZNIK
Tekst jednolity
z dnia 25 marca 2019 roku
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja Wspierania Rodziny Matecznik zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Annę Furmaniuk
oraz Alicję Nowaczyk zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza Wojciecha Kwarcińskiego w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 18/3
dnia 13 maja 2016 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach oraz
postanowień niniejszego Statutu.

1.
2.

3.

1.
2.
3.

§2
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Skórzewo.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego
realizowania celów Fundacji może ona prowadzić swoją działalność także poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§3
Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja Matecznik.
Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, może używać
wyróżniającego ją znaku graficznego oraz stosować nazwę w innych obcych językach.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§4
1. Fundacja działa na rzecz ogółu społeczności.
2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały na terenie kraju i za granicą oraz inne jednostki organizacyjne
służące realizacji celów statutowych.
4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
wyróżnieniami, nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
5. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji.
ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§5
Misją Fundacji jest udzielanie wsparcia rodzinom i kobietom, zwłaszcza w okresie okołoporodowym,
celem poprawy jakości porodu i rodzicielstwa.

1.

§6
Celami Fundacji są:
a. Działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, rodziny, dzieci, a w szczególności kobiet
w ciąży, planujących macierzyństwo lub będących matkami.
b. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej, szkoleniowej,
kulturalnej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do rodziców, opiekunów, dzieci oraz
profesjonalistów pracujących z rodzinami i z kobietami w okresie okołoporodowym.
c. Wspieranie rozwoju osobistego rodziców i opiekunów, zwiększanie ich kompetencji w opiece
nad dziećmi.
d. Upowszechnianie idei świadomego rodzicielstwa i rodzicielstwa bliskości.
e. Zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.
f. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka, praw kobiet oraz praw pacjenta.
g. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
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2.

3.

h. Wspieranie przedsiębiorczości, powrotu na rynek pracy oraz rozwoju zawodowego kobiet, w
tym matek.
i. Ochrona i promocja zdrowia, w tym kształtowanie poprawnych nawyków żywieniowych oraz
promocja karmienia piersią.
j. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku i czasu wolnego.
k. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki, w szczególności
poprzez promocję zdrowego stylu życia u rodziców i dzieci.
l. Działania na rzecz ochrony środowiska, w szczególności promocja ekologicznego stylu życia.
m. Promocja i organizacja wolontariatu.
n. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
o. Działania na rzecz organizacji pozarządowych.
p. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin.
q. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
r. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.
s. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
t. Działania wspomagające rozwój demokracji oraz wspieranie działań monitorujących i
edukacyjnych, w szczególności podejmowanych na rzecz zwiększenia przejrzystości i
uczciwości życia publicznego.
u. Działalność charytatywna.
v. Działania na rzecz integracji cudzoziemców, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami.
w. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
x. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
y. Działania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
z. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Fundacja realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej
pożytku publicznego. Przedmiot działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem
działalności gospodarczej.
Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności
pożytku publicznego.

§7
Cele Fundacji realizowane są poprzez:
1. Organizację warsztatów, szkoleń, kursów, wykładów, spotkań związanych z celami Fundacji, w
szczególności dedykowanych przyszłym i obecnym rodzicom oraz profesjonalistom pracujących z
rodzinami.
2. Tworzenie i publikację materiałów (m.in. ulotek, broszur, książek, materiałów szkoleniowych)
związanych z celami Fundacji.
3. Organizowanie i udział w akcjach oraz kampaniach społecznych, targach, wystawach,
seminariach, konferencjach, zjazdach tematycznych, plenerach, jarmarkach, pokazach, aukcjach,
imprezach edukacyjnych i kulturalnych.
4. Organizowanie pokazów filmów związanych z tematyką okołoporodową i rodzicielstwem.
5. Współpracę z innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, w tym instytucjami państwowymi,
samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, których cele są zbieżne
z celami statutowymi Fundacji.
6. Otwarcie domu narodzin na terenie aglomeracji poznańskiej.
7. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.
8. Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród w zakresie celów statutowych Fundacji.
9. Organizowanie i udział w imprezach wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych
i integracyjnych.
10. Działalność dobroczynną i charytatywną.
11. Prowadzenie działań na rzecz integrowania lokalnych społeczności i podejmowanie działań na
rzecz mieszkańców.
12. Prowadzenie serwisu internetowego Fundacji.
13. Prowadzenie rzecznictwa na rzecz ochrony interesów kobiet w ciąży, ich partnerów oraz
rodziców małych dzieci.
14. Monitorowanie działalności instytucji publicznych oraz placówek świadczących usługi z zakresu
opieki okołoporodowej.

2

15. Udzielanie pomocy prawnej i edukacja w zakresie praw kobiet i praw pacjenta w opiece
okołoporodowej i na rynku pracy.
16. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i edukacji związanych z problemami okresu
okołoporodowego.
17. Działania na rzecz wdrażania rozwiązań prawnych i metodologicznych w zakresie opieki
okołoporodowej, które funkcjonują w Unii Europejskiej i na świecie, a także upowszechnianie
polskich rozwiązań prawnych i metodologicznych w Unii Europejskiej i na świecie.
§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych,
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

1.
2.

§9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
oraz składniki majątkowe nabyte w toku jej działania.
Wyodrębnia się w majątku Fundacji kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na działalność
gospodarczą oraz kwotę 1000 zł funduszu założycielskiego w postaci wkładu rzeczowego (2
dywany, przewijak, 8 krzeseł).

§ 10
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji osób prawnych,
3. konkursów grantowych,
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
6. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
7. programów Unii Europejskiej i innych organizacji europejskich i międzynarodowych,
8. przychodów z działalności odpłatnej,
9. dochodów z działalności gospodarczej,
10. innych działań prawem dopuszczalnych.
§ 11
Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów
Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

1.
2.

3.
4.

§ 12
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych
przepisach.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych i dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału
między jej członków.
Zakres działalności gospodarczej wraz z numerami PKD znajduje się w załączniku nr 1
stanowiącym integralną część niniejszego statutu.
Cały dochód Fundacji, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami, przekazywana jest na
działalność pożytku publicznego, w tym prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.
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ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§ 13
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

1.
2.

1.

2.
3.

§ 14
Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i wiceprezesa Zarządu.
Na mocy statutu w skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą Fundatorzy.
Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy jednogłośną uchwałą.
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, który spotyka się minimum raz na pół roku.
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
a. złożenia na ręce Fundatorów pisemnej rezygnacji,
b. śmierci,
c. odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 8 poniżej.
Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
a. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
b. niepełnienia funkcji członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
c. nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
d. działania na szkodę Fundacji,
e. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
f. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.
§ 15
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji.
Wszelkie umowy z Prezesem Zarządu muszą być podpisane przez innego z Członków Zarządu.
§ 16
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
d. podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji,
e. sporządzanie planów pracy i budżetu,
f. sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
g. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, w tym sporządzanie sprawozdania finansowego i
dbałość o płynność finansową,
h. prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji z nią związanych,
i. zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,
j. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji, organizację wolontariatu i angażowanie wolontariuszy,
k. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
l. rozliczanie działalności Fundacji przed właściwymi urzędami i instytucjami,
m. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
n. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
o. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów.
Zarząd może powołać biuro w celu zarządzania Fundacją oraz powołać Dyrektora tego biura.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji.
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§ 17
Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych składa każdy z członków Zarządu
samodzielnie.
§ 18
Zarząd Fundacji może powołać rady, komisje i inne ciała doradcze. Zarząd Fundacji ustala regulamin
ich działalności.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19
Zmiana Statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez Fundację.
§ 20
Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez
zainteresowane strony.

1.
2.

§ 21
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy, którzy wyznaczają likwidatora.
Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele tożsame
z celami Fundacji.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – zakres działalności gospodarczej, lista wszystkich kodów PKD.
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Załącznik nr 1 do Statutu Fundacji Wspierania Rodziny Matecznik
Zakres działalności gospodarczej, lista wszystkich kodów PKD.

10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
32.40.Z Produkcja gier i zabawek
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona
na straganach i targowiskach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
68.20.Z
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
6

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
86.90.D Działalność paramedyczna
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
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