
STATUT FUNDACJI MAŁYCH SERC
(tekst jednolity na dzień 19.09.2016r)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Fundacja  Małych  Serc  zwana  dalej  Fundacją,  powołana  została  przez
Joannę Kmieć z siedzibą w Jutrosinie, zwaną dalej Fundatorem

§2
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984
roku o fundacjach (Dz. U. z 1991r Nr 46 poz. 203 z późn. zm), ustawy z
dnia  24  kwietnia  2003r  o  działalności  pożytku  publicznego  i
wolontariacie  (Dz.  U.  Nr  96,  poz.  873  z  późn.  zm)  oraz  niniejszego
statutu. Fundacja posiada osobowość prawną.

§3
Siedzibą Fundacji jest Jutrosin.

§4
Właściwym ministrem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§5
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W
przypadku,  gdy  wymaga  tego  realizacja  celów  statutowych,  Fundacja
może  prowadzić  działalność  także  poza  granicami  kraju,  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawa.

§6
Fundacja  może  współpracować  z  krajowymi,  zagranicznymi  i
międzynarodowymi  organizacjami  i  instytucjami  oraz  może  być
członkiem tych podmiotów.

§7
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, pieczęci,
odznak i sztandaru zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II



Cele i sposoby ich realizacji

§8
Celem Fundacji jest:

1. Wspieranie wcześniaków w pierwszych dniach ich życia.
2. Wspieranie rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie.
3. Działalność charytatywna.
4. Ochrona i promocja zdrowia.
5. Działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
6. Działalność  wspomagająca  rozwój  gospodarczy,  w  tym  rozwój

przedsiębiorczości.
7. Działalność  wspomagająca  rozwój  wspólnot  i  społeczności

lokalnych.
8. Promocja i organizacja wolontariatu.
9. Działalność  na  rzecz  rodziny,  macierzyństwa,  rodzicielstwa,

upowszechnianie i ochrona praw dziecka.
10.Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

11.Współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego,
instytucjami,  organizacjami  gospodarczymi  i  społecznymi
działającymi w sferze zadań pożytku publicznego.

§9

Realizacja celów Fundacji następuje poprzez działalność odpłatną i 
nieodpłatną pożytku publicznego.
Działalność odpłatna pożytku publicznego:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  
1. Tworzenie i prowadzenie:

a) warsztatów rękodzielniczych
b) wspólnot rękodzielniczych
c) społeczności lokalnych
d) centrów integracji społecznej i warsztatów aktywizacji zawodowej,
e) ośrodków szkoleniowych,
f) ośrodków prowadzących „zielone szkoły” i „szkoły życia”,
g) punktów  konsultacyjnych  oraz  ośrodków  interwencyjno-

poradniczych.
h) organizowanie grup wsparcia dla rodziców wcześniaków

2. Organizację spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, rodziców
i opiekunów.

3. Przyznawanie  lub  fundowanie  nagród  i  stypendiów  w  zakresie



objętym celami Fundacji. 
4. Współpracę z administracją rządową i samorządową, z organizacjami

i instytucjami o podobnym profilu działania
5. Organizację imprez charytatywnych i aukcji oraz zbiórek publicznych.
6. Prowadzenie działalności wydawniczej.
7. Promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości.
8. Pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych.
9. Promocja rękodzieła.
10.  Współtworzenie i członkostwo w spółdzielniach socjalnych.
11.Prowadzenie działań z zakresu przedsiębiorczości społecznej.
12.Integrowanie  lokalnych  środowisk  w  celu  wspólnej  działalności

rękodzielniczej na rzecz wcześniaków
13.Organizację  konferencji,  seminariów,  wykładów,  szkoleń  itp.  w

zakresie objętym celami Fundacji.
14.Podejmowanie  działań  służących  realizacji  celów  statutowych

Fundacji.
Doradztwo,  pomoc  organizacyjno-ekonomiczną  oraz  szkolenie  osób

fizycznych  i  jednostek  organizacyjnych  podejmujących  podobne
działania.

Działalność odpłatna pożytku publicznego:
 
1. Tworzenie i prowadzenie:

i) warsztatów rękodzielniczych
j) wspólnot rękodzielniczych
k) społeczności lokalnych
l) centrów integracji społecznej i warsztatów aktywizacji zawodowej,
m) ośrodków szkoleniowych,
n) ośrodków prowadzących „zielone szkoły” i „szkoły życia”,
o) punktów  konsultacyjnych  oraz  ośrodków  interwencyjno-

poradniczych.
p) organizowanie grup wsparcia dla rodziców wcześniaków

2. Organizację spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, rodziców i
opiekunów.

3. Przyznawanie lub fundowanie nagród i stypendiów w zakresie objętym
celami Fundacji. 

4. Współpracę z administracją rządową i samorządową, z organizacjami i
instytucjami o podobnym profilu działania
5. Organizację imprez charytatywnych i aukcji oraz zbiórek publicznych.
6. Prowadzenie działalności wydawniczej.
7. Promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości.
8. Pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych.



9. Promocja rękodzieła.
10. Współtworzenie i członkostwo w spółdzielniach socjalnych.
11. Prowadzenie działań z zakresu przedsiębiorczości społecznej.
12.  Integrowanie  lokalnych  środowisk  w  celu  wspólnej  działalności
rękodzielniczej na rzecz wcześniaków
13.  Organizację  konferencji,  seminariów,  wykładów,  szkoleń  itp.  w
zakresie objętym celami Fundacji.
14.  Podejmowanie  działań  służących  realizacji  celów  statutowych
Fundacji.
15. Doradztwo, pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie osób
fizycznych  i  jednostek  organizacyjnych  podejmujących  podobne
działania.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§10

1. Majątek  początkowy  Fundacji  stanowi  jej  fundusz  założycielski
wniesiony przez Fundatora w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Z  funduszu  założycielskiego  na  działalność  gospodarczą
przeznacza się kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

3. Fundacja  odpowiada  za  swoje  zobowiązania  całym  swoim
majątkiem.

4. Dochody Fundacji mogą pochodzić z darowizn, spadków, zapisów,
dotacji,  subwencji,  ofiarności  publicznej,  sponsoringu,  udziałów,
lokat,  odsetek  bankowych,  dochodów  z  własnej  działalności,
dochodów z majątku Fundacji oraz innych wpływów i dochodów z
zachowaniem obowiązujących przepisów.

5. Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów mogą być użyte
na  realizację  wszystkich  celów Fundacji,  jeżeli  ofiarodawcy  nie
postanowili inaczej.

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

7. Fundacja  może  prowadzić  działalność  gospodarczą,  według
ogólnych  zasad  określonych  w  odrębnych  przepisach,  w
rozmiarach służących realizacji  jej  celów. Dochód z działalności
gospodarczej  Fundacji  służy  wyłącznie  realizacji  jej  celów
statutowych.



8. Nadwyżkę  przychodów  nad  kosztami  Fundacja  przeznacza  na
działalność pożytku publicznego.

9. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
10. Fundacja,  oprócz  nieodpłatnej  działalności  pożytku publicznego,

może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego, a cały
przychód  z  tej  działalności  służy  wyłącznie  prowadzeniu
działalności pożytku publicznego.

11.Fundacja  może  prowadzić  odpłatną  działalność  pożytku
publicznego.

12.Prowadzenie  nieodpłatnej  i  odpłatnej  działalności  pożytku
publicznego,  a  także  działalności  gospodarczej  wymaga
rachunkowego  wyodrębnienia  tych  form  działalności  w  stopniu
umożliwiającym  określenie  przychodów,  kosztów  i  wyników
każdej  z  tych  działalności,  z  zastrzeżeniem  przepisów  o
rachunkowości.

13.Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i
działalności  gospodarczej  w  odniesieniu  do  tego  samego
przedmiotu działalności.

14.Fundacja  może  współpracować  z  organami  administracji
publicznej  w  zakresie  wykonywania  zadań  należących  do  sfery
zadań publicznych.

15.Zabrania się:
a) udzielania  pożyczek  lub  zabezpieczania  zobowiązań  majątkiem

Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji
lub  pracowników  oraz  osób,  z  którymi  Fundatorzy,  członkowie
organów  Fundacji  oraz  pracownicy  organizacji  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”,

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, 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,

c) wykorzystywania  majątku  na  rzecz  Fundatorów,  członków
organów  Fundacji  lub  pracowników  oraz  ich  osób  bliskich  na
zasadach  innych  niż  w  stosunku  do  osób  trzecich  chyba,  że  to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

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



Rozdział IV
Organy Fundacji

§11
1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji
2) Zarząd Fundacji
2. Fundator zastrzega sobie prawo zgłaszania opinii doradczych obu

organom Fundacji.
Rada Fundacji

§12
1. Rada  Fundacji  jest  organem  stanowiącym,  kontrolnym  i

opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób.
3. Członków  pierwszego  składu  Rady  powołują  Fundatorzy.

Fundatorzy  wskazują  pierwszego  Przewodniczącego  Rady.
Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić
tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją
Rada. Członkowie Rady są powoływani na czas nieokreślony.

4. Członkostwo  w  Radzie  Fundacji  ustaje  w  przypadku  pisemnej
rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

5. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  odwołanie  członka
Rady,  i  przez  to  pozbawienie  go  członkostwa  w  Radzie,  może
nastąpić  w  wyniku  uchwały  podjętej  jednogłośnie  przez
pozostałych członków Rady Fundacji.

6. Fundatorowi  przysługuje  prawo  odwołania  każdej  z  osób
wchodzących  w  skład  Rady,  jeżeli  uzna,  że  przemawia  za  tym
interes Fundacji.

7. Członkowie Rady Fundacji:
a)  nie  mogą być członkami  Zarządu Fundacji  ani  pozostawać z
nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub  przestępstwo
skarbowe,

8. W  razie  powołania  członka  Rady  Fundacji,  za  jego  zgodą,  do
Zarządu  Fundacji,  członkostwo  takiej  osoby  w  Radzie  Fundacji
ustaje.

9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący
Rady  kieruje  pracami  Rady,  reprezentuje  ją  na  zewnątrz  oraz
zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.



10.Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
11.Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy

albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 
12.Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone

osoby  i  przedstawiciele  organizacji,  których  działalność  jest
zbieżna  z  celami  Fundacji.  Udział  tych  osób  ma  charakter
doradczy.

13.Rada  Fundacji  podejmuje  decyzje  w  formie  uchwał  –  zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
Rady,  w  razie  równej  liczby  głosów  decyduje  głos
Przewodniczącego.

14.Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.
15.Do zadań Rady należy w szczególności:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
b) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub
bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
c) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
d)  podejmowanie  na  wniosek  Zarządu  Fundacji  decyzji  o
połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,
e)  podejmowanie  decyzji  o  przyznawaniu  i  wysokości
wynagrodzenia członków Zarządu.

16.Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
a)żądania  od  Zarządu  Fundacji  przedstawienia  wszelkich
dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji,
c) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych
wyjaśnień,
d) żądania od Zarządu podjęcia działań zapewniających usunięcie
wskazanych przez Radę nieprawidłowości.

17. Kompetencje Rady mogą zostać rozszerzone w drodze uchwały
podjętej jednomyślnie przez  Fundatora 

Zarząd Fundacji
§13

1. Zarząd  Fundacji  składa  się  z  3  do  5  osób,  w  tym  Prezesa,
Wiceprezesów, Skarbnika oraz członków Zarządu, powoływanych
imiennie  przez  Radę  Fundacji  na  pięcioletnią  kadencję.  Rada
decyduje o ilości członków i podziale funkcji w Zarządzie.

2. Funkcję  członka  Zarządu  można  pełnić  przez  więcej  niż  jedną
kadencję.

3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator wyznaczając Prezesa,



dwóch  Wiceprezesów  oraz  członków  Zarządu.  Fundator  może
uznać za wystarczające wybranie Prezesa i dwóch Wiceprezesów
bez konieczności wybierania członków.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b)  utraty praw obywatelskich na skutek  skazania  prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu.

5. W razie  gdy  skład  Zarządu ulegnie  zmniejszeniu  poniżej  trzech
osób w przypadku odwołania, ustąpienia członka Zarządu lub jego
śmierci w czasie kadencji, Rada Fundacji powołuje na zwolnione
miejsce nowego członka.

6. Fundatorowi  przysługuje  prawo  odwołania  całego  Zarządu  lub
każdego  z  jego  członków,  w  tym  Prezesa  i  Wiceprezesów,  w
każdym czasie. Może to nastąpić szczególnie w przypadku:
a) złożenia rezygnacji, 
b)choroby,  ułomności  lub  utraty  sił  –  powodujących  trwałą
niezdolność do sprawowania funkcji,
c)podjęcia  pracy,  której  charakter  uniemożliwia  należyte
wykonywanie funkcji,
d) nie pełnienia obowiązków w Zarządzie przez okres dłuższy niż
rok,
e) nienależytego wykonywania funkcji w Zarządzie,
f) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

7. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym
wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne  ścigane  z  oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
9. Do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Fundacji,  zarówno  w

sprawach  majątkowych  jak  i  niemajątkowych,  wymagane  jest
działanie  dwóch  Członków  Zarządu  łącznie  –  w  tym  Prezesa
Zarządu.

10.Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) realizowanie celów statutowych Fundacji,
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
c)  uchwalanie  planów  działania  Fundacji  oraz  planów
finansowych,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej i funduszami,
e) kierowanie bieżącą pracą Fundacji i zarządzanie jej majątkiem,
f)  ustalanie  zasad  zatrudniania  i  wynagradzania  pracowników
Fundacji,
g)opracowywanie  i  uchwalanie  regulaminów  związanych  z
działalnością Fundacji oraz realizacją celów statutowych,
h)  podejmowanie  decyzji  w  sprawie  podjęcia,  przedmiotu  oraz



zakończenia  prowadzenia  przez  Fundację  działalności
gospodarczej,
i) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
j) pozyskiwanie dochodów na cele statutowe Fundacji
k)występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian
statutu  Fundacji,  połączenia  z  inną  fundacją  oraz  likwidacji
Fundacji,
l)podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych
do kompetencji innych organów.

11.Kompetencje i zadania Zarządu mogą zostać rozszerzone w drodze
uchwały podjętej jednomyślnie przez Fundatora 

12.Posiedzenia  Zarządu odbywają  się  w miarę  potrzeb nie  rzadziej
jednak niż raz na pół roku. 

13.Zarząd  podejmuje  uchwały  na  posiedzeniach  lub  poprzez
wykorzystanie  środków  porozumiewania  się  na  odległość,  w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków Zarządu.
W przypadku równego rozłożenia  głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu. 

14.Każdy członek Zarządu ma jeden głos.
15.Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada

Fundacji  podejmie  stosowną  uchwałę  o  przyznaniu  i  wysokości
wynagrodzenia.

16.Członkowie  Zarządu  mogą  pozostawać  z  Fundacją  w  stosunku
pracy lub współpracować na zasadzie umów cywilnoprawnych. 

17.Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu
Fundacji określając zakres ich umocowania.

Rozdział V
Zmiana statutu

§14
Decyzje  w  kwestii  zmiany  statutu  podejmuje  Fundator  na  wniosek
Zarządu Fundacji lub z inicjatywy własnej.

§15
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§16
W przypadku rozwiązania instytucji Fundatora, przewidziane dla niego w
niniejszym statucie kompetencje będzie wykonywać Rada Fundacji.



§17
Dla  efektywnej  realizacji  celów  Fundacja  może  połączyć  się  z  inną
fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu
lub z inicjatywy własnej.

§18
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej
zmianie cele Fundacji.

§19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji oraz wyborze i odwołaniu Likwidatorów 
Fundacji podejmuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów przy 
obecności minimum 50% członków Rady Fundacji, w przypadku równości 
głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie
przepisy ustawy o fundacjach.

Fundator:

------------------------
(data i podpis)


