
 Tekst jednolity 

 

 

STATUT 

FUNDACJI „SAMOTNA  MAMA” 

WE WŁOCŁAWKU 
 

 

 

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 

§1 

 

Fundacja nosi nazwę „Samotna Mama” zwana dalej Fundacją. 

 

§2 

 

Fundacja została ustanowiona przez: 

Krzysztofa Grządziela 

zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 19 kwietnia 2005 r. 

sporządzonym przez notariusza Pawła Morawskiego w kancelarii notarialnej we 

Włocławku, przy ul. Kilińskiego 20 za numerem repertorium A nr 5128/2005. 

 

§3 

 

Fundacja  działa  na  podstawie  ustawy  z  6 kwietna  1984r.  o  fundacjach,  

ustawy    z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego               

i  wolontariacie  oraz  niniejszego  statutu. 

 

§4 

 

Fundacja  jest  osobą  prawną  mającą  status  organizacji  pożytku  publicznego,  

jest  zarejestrowana  w  rejestrze  stowarzyszeń  pod  numerem  KRS  

0000237535  i  działa  poprzez  ustanowione  w  statucie  organy. 

 

§5 

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Włocławek w województwie kujawsko-

pomorskim. 

 

 

 

 



 

§6 

 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza 

     granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 

 

§7 

 

Fundacja może tworzyć oddziały poza miejscem swojej siedziby. 

 

§8 

 

Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony.  

 

§9 

 

1. Przedmiotem działalności statutowej Fundacji - organizacji pożytku 

publicznego jest : 

     85.32.C. Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania 

     85.14.F.  Pozostała  działalność  związana  z  ochroną  zdrowia  ludzkiego 

     93.05.Z.  Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 

2. Statutowa  działalność  Fundacji  w  części  obejmującej  działalność  

pożytku   publicznego  może  być  prowadzona  jako  działalność  

nieodpłatna.   

§10 

 

1. Fundacja  prowadzi  działalność  gospodarczą z  wyodrębnioną  

księgowością, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku 

publicznego. 

2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność 

statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów pod 

warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną 

sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.  

3. Przedmiotem  działalności  gospodarczej  Fundacji  jest: 

a)  skreślony 

b)  55.10.Z   Hotele  i  podobne  obiekty  zakwaterowania 

c)  56.10.A   Restauracje  i  inne  stałe  placówki  gastronomiczne 

d)  56.21.Z   Przygotowywanie  i  dostarczanie  posiłków  dla  odbiorców             

                   zewnętrznych (katering) 

e) 56.29.Z    Pozostała  usługowa  działalność  gastronomiczna 

f) 56.30.Z    Przygotowywanie  i  podawanie  napojów 

g) 58.19.Z    Pozostała  działalność  wydawnicza 

h) 59.14.Z    Działalność  związana  z  projekcją  filmów 



i) 63.99.Z    Pozostała  działalność  usługowa  w  zakresie  informacji,    

                   gdzie   indziej  niesklasyfikowana 

j) 68.20.Z    Wynajem  i  zarządzanie  nieruchomościami  własnymi  lub   

                           dzierżawionymi 

k)  68.32.Z   Zarządzanie  nieruchomościami  wykonywane  na  zlecenie 

l)  74.30.Z   Działalność związana  z  tłumaczeniami 

m)  77.21.Z   Wypożyczanie  i  dzierżawa  sprzętu  rekreacyjnego                                    

                           i  sportowego 

n) 78.10.Z    Działalność  związana  z  wyszukiwaniem  miejsc  pracy                         

                           i  pozyskiwaniem  pracowników 

o) 79.11.B    Działalność  pośredników  turystycznych 

p) 79.12.Z    Działalność  organizatora  turystyki 

q) 79.90.B    Działalność  w  zakresie  informacji  turystycznej 

r) 79.90.C    Pozostała  działalność  usługowa  w  zakresie  rezerwacji,    

                 gdzie indziej  niesklasyfikowana 

s) 82.19.Z    Wykonywanie  fotokopii, przygotowywanie  dokumentów                     

                            i  pozostała  działalność  wspomagająca  prowadzenie  biura 

t) 82.92.Z    Działalność  związana  z  pakowaniem 

u) 82.30.Z    Działalność  związana  z  organizacją  targów,  wystaw                            

                           i  kongresów 

v) 85.51.Z    Pozaszkolne  formy  edukacji  sportowej  oraz  zajęć   

                      sportowych  i  rekreacyjnych 

w) 85.52.Z    Pozostałe  formy  edukacji  artystycznej 

x) 85.59.A    Nauka  języków  obcych 

y) 85.59.B    Pozostałe  pozaszkolne  formy  edukacji,  gdzie  indziej   

                           niesklasyfikowana 

z) 85.60.Z    Działalność  wspomagająca  edukację 

aa) 86.90.A    Działalność  fizjoterapeutyczna 

bb) 88.91.Z    Opieka  dzienna  nad  dziećmi 

cc) 88.99.Z    Pozostała  pomoc  społeczna  bez  zakwaterowania,  gdzie    

                           indziej niesklasyfikowana 

dd) 90.02.Z    Działalność  wspomagająca  wystawianie  przedstawień   

                           artystycznych 

ee) 90.04.Z    Działalność  obiektów  teatralnych 

ff) 91.01.B    Działalność  archiwów 

gg) 93.11.Z    Działalność  obiektów  sportowych 

hh) 93.13.Z    Działalność  obiektów  służących  poprawie  kondycji    

                 fizycznej 

ii)   93.19.Z     Pozostała  działalność  związana  ze  sportem 

jj) 93.21.Z    Działalność  wesołych  miasteczek  i  parków  rozrywki 

kk) 93.29.Z    Pozostała  działalność  rozrywkowa  i  rekreacyjna 

ll)   96.04.Z     Działalność  związana  z  poprawą  kondycji  fizycznej. 

 



II. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 
 

 

§11 

 

Na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  Fundacja  przeznacza                          

5 000 zł. (słownie:  pięć  tysięcy  złotych). 

 

§12 

 

1. Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski, papiery wartościowe, 

rzeczy ruchome i nieruchomości, inne dochody oraz środki trwałe nabyte  w 

czasie trwania Fundacji. 

2. Fundusz założycielski obejmuje 100.000,- zł. (słownie: sto tysięcy złotych) w 

gotówce wniesiony przez Fundatora, wymieniony w akcie notarialnym 

ustanowienia Fundacji. 

 

§13 

 

Dochody  Fundacji  pochodzą  z: 

1. darowizn,  spadków  i  zapisów 

2. dotacji  i  subwencji  osób  prawnych 

3. dochodów  ze  zbiórek,   aukcji,  przetargów  i  imprez  publicznych 

4. dochodów  z  działalności  odpłatnej  pożytku  publicznego 

5. zysków  z  prowadzonej  działalności  gospodarczej 

6. dywidend  i  zysków  z  akcji,  udziałów,  obligacji  oraz  oprocentowania   

środków  zdeponowanych  na  rachunkach  bankowych. 

 

§14 

 

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

 

III.  CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI. 
  

 

§15 

 

Fundacja została powołana w celu realizacji zadań publicznych w zakresie: 

1. pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

2. działalności charytatywnej, 

3. ochrony i promocji zdrowia, 

4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 



5. promocji zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy oraz 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

6. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych 

praw kobiet i mężczyzn, 

7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

8. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

9. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

10. przeciwdziałania patologiom społecznym, 

11. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, 

12. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych                 

i wojen w kraju i za granicą, 

13. promocji i organizacji wolontariatu. 

 

§16 

 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności na rzecz 

ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, a w szczególności 

poprzez likwidację    dysfunkcji w rodzinie niepełnej tj. przede wszystkim 

pomoc materialną, rzeczową, prawną,   medyczną i inną w miarę potrzeby           

w przypadkach: 

a) utraty pracy oraz zagrożenia bezrobociem i niemożności zaspokojenia 

podstawowych potrzeb bytowych, 

b) długookresowej choroby rodzica lub dziecka (choroby nowotworowej 

lub innej długotrwałej wyniszczającej organizm) wiążącej się                     

z wydatkami na leczenie i lekarstwa,      

c) konieczności przeprowadzenia operacji lub zabiegów (dzieci) w kraju, 

jak i za granicą oraz pokrycia kosztów rehabilitacji, 

d) inwalidztwa dziecka lub rodzica, 

e) dzieciom wybitnie uzdolnionym, 

f) molestowania czy wykorzystywania seksualnego bądź stosowania 

przemocy psychofizycznej wobec małoletnich lub znęcania się nad 

dorosłym członkiem rodziny, 

g) niewydolności wychowawczej czy społecznej rodzica albo opiekuna lub 

w przypadku choroby uzależnieniowej, 

h) w załatwianiu spraw urzędowych (dotyczących zdrowia, nauki, majątku 

i innych spraw dziecka), 

i) w refundowaniu posiłków dzieciom, szczególnie w okresie wakacji               

i ferii, 

j) w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

       oraz pomoc rodzinom wielodzietnym. 

2. Działalność określona w § 15 jest wyłączną statutową działalnością Fundacji. 

 

 



 

 

§17 

 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób 

prawnych prowadzących działalność zbieżną z Jej celami. 

 

§17
1
 

 

Fundacja nie może: 

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji             

w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

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, zwanymi dalej „osobami bliskimi”. 

2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników 

oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w 

szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach. 

3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich. 

4. kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,           

w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej  pracownicy 

oraz ich osoby bliskie, na zasadach inne niż rynkowe lub po cenach 

wyższych niż rynkowe. 

 

 

IV.  SKŁAD I ORGANIZACJA ORGANÓW FUNDACJI 
 

 

§18 

 

Organami Fundacji są: 

1.  Fundator. 

2.  Rada Nadzorcza Fundacji zwana dalej Radą. 

3.  Zarząd Fundacji. 

 

 

 

 

                                                 
 



§19 

 

Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów                   

przy obecności co najmniej połowy członków danego organu, chyba że 

postanowienia statutu stanowią inaczej. 

 

§20 

 

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem odwołania przez  Fundatora             

w szczególności w przypadku: 

a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji, 

b) naruszenia postanowień statutu Fundacji, 

c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby  lub 

ułomności, 

d) upływu kadencji, 

e) śmierci jej członka, 

f) złożenia przez niego rezygnacji, 

g) przekroczenia 75-tego roku życia, 

h) dłuższego niż rok nie pełnienia obowiązków członka lub nie uczestniczenia    

w trzech kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji. 

 

§21 

 

Do  wyłącznej  kompetencji  Fundatora  należy: 

1. ustalanie  liczebności  organów  Fundacji,  wybór  członków  Rady  

Nadzorczej  i  członków  Zarządu  Fundacji  oraz  uzupełnianie  ich  składu, 

2. odwoływanie  członków  Rady  Nadzorczej  i  członków  Zarządu, 

3. prawo  kontroli  wszystkich  dokumentów  Fundacji  a  w  szczególności  

dokumentów  finansowych, 

4. zawieranie  umów  o  pracę  i  innych  umów(w  tym  cywilnoprawnych)            

z  członkami  Zarządu. 

 

§22 

 

W razie śmierci lub przewlekłej choroby  Fundatora, jego funkcje w całości 

przejmuje osoba wskazana przez Fundatora tj. : xxxxxxxxxxxxxx                                 

(dane osoby wskazanej przez Fundatora jedynie do wiadomości osób 

uprawnionych) 

 

 

  



§23 

  

Fundatorowi przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do organów Fundacji. 

 

§24 

 

RADA NADZORCZA Fundacji jako organ kontroli wewnętrznej wykonuje 

stały nadzór nad realizacją przez Zarząd celów Fundacji. 

 

§25 

 

1. Rada  składa  się  z  3  do  11  członków  wybranych  przez  Fundatora.  

2. Członków Rady Fundacji powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja 

Rady Fundacji trwa sześć lat.  Dopuszczalne jest powoływanie tych samych 

osób na następne kadencje Rady Fundacji. 

 

§26 

 

Do Rady mogą być wybierani: 

1. fundator i sponsorzy Fundacji, 

2. osoby szczególnie zasłużone dla realizacji statutowej celów Fundacji oraz 

osoby wyróżniające się ofiarnością na rzecz Fundacji, 

3. inne osoby. 

 

§27 

 

Członkowie Rady nie mogą: 

1. być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nimi                 

w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu , w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej. 

2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe . 

 

§28 

 

1. Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu  wybieraj zwykłą  

większością głosów  przewodniczącego  i  wiceprzewodniczącego  Rady  

Fundacji. 

2. Przewodniczący  i  wiceprzewodniczący   Rady Fundacji  są  uprawnieni   do   

występowania  w  imieniu  Rady  Fundacji  między  jej  posiedzeniami. 

 

 

 

 



§29 

 

Do zakresu działania Rady  należy: 

1. badanie rocznych sprawozdań i bilansów, 

2. badanie prawidłowości wykorzystania środków finansowych i innych 

zasobów majątkowych Fundacji, 

3. kontrolowanie realizacji programów działania Fundacji, 

4. dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Fundację Jej celów 

statutowych oraz zadań finansowych i gospodarczych, 

5.  przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków  

     organów Fundacji. 

 

§30 

 

W celu wykonania swoich zadań Rada Fundacji może żądać od Zarządu 

wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać dokumenty, księgi finansowe, 

wykazy przychodów i rozchodów oraz sprawdzać stan majątkowy Fundacji. 

 

§31 

 

1. Funkcje Przewodniczącego i członków Rady są honorowe i bezpłatne. 

2. Fundator może jednak przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych 

przez członków Rady przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji. 

3. Fundator zastrzega sobie prawo przyznania nagród honorowych dla 

członków Rady za szczególny wkład w promowanie idei i misji Fundacji. 

 

§32 

 

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie 

rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy  i  działa  według  ustalonego  przez  

siebie,  a  zatwierdzonego  przez  Fundatora  Regulaminu  Rady  Nadzorczej  

Fundacji. 

2. Posiedzenia  Rady  zwołuje  Przewodniczący  Rady  Fundacji  z  własnej  

inicjatywy  bądź  na  wniosek  Zarządu  lub  co  najmniej  2  członków  

Rady. 

3. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą 

telefaxu, telexu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego 

zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków. 

 

§33 

 

1. Posiedzenie Rady może zwołać Fundator w trybie pilnym. 

2. Fundator  zawiadamia członków Rady najpóźniej 3 dni przed posiedzeniem. 

 



§34 

 

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. 

2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

 

 

 

§35 

 

1.ZARZĄD Fundacji składa się z 1 do 3 osób i jest powoływany przez  

Fundatora na czas trzyletnich kadencji. 

2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem 

prawomocnym za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwa skarbowe. 

 

§36 

 

Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, śmierci członka bądź 

rezygnacji. 

 

§37 

 

Odwołanie członka Zarządu przez  Fundatora może nastąpić w razie: 

1. trwałej choroby uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji członka 

Zarządu, 

2. dłuższego niż 1 m-c wyjazdu poza granicę kraju, 

3. nienależytego wypełniania funkcji członka, 

4. istotnego naruszenia postanowień statutu. 

 

§38 

 

1. Pracami  Zarządu  kieruje  Prezes  powołany  przez  Fundatora 

2. Zarząd  działa  w  oparciu  o  Regulamin  Pracy  Zarządu  ustalony  przez  

siebie,  a  zatwierdzony  przez  Fundatora. 

 

§39 

 

Członkowie Zarządu pełnią funkcje Wiceprezesów. 

 

§40 

 

Zarząd Fundacji: 

1. kieruje działalnością Fundacji, 

2. reprezentuje Ją na zewnątrz, 



3. opracowuje roczne plany działania, 

4. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 

5. sprawuje zarząd nad majątkiem, 

6. odpowiada za realizację celów statutowych oraz wynik działalności 

finansowo-gospodarczej 

 

§41 

 

1. Oświadczenia  woli  w  imieniu  Fundacji  składają  dwaj  Członkowie 

Zarządu  działający  łącznie. 

2. skreślony. 
 

§42 

 

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

 

 

V.   SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
 

 

§43 

 

Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swej działalności 

oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie 

się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty. 

 

§44 

 

Fundacja sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe. 

 

§45 

 

Fundacja przekazuje właściwemu ministrowi coroczne sprawozdania, o których 

mowa w § 43 i § 44 niniejszego statutu, a wynikające z ustawy o fundacjach              

i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 

 

VI.  ZMIANA STATUTU 
 

 

§46 

 

Decyzję w kwestii zmiany statutu podejmuje  Fundator. 



 

VII. POŁĄCZENIE FUNDACJI 

 
 

§47 

 

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na 

warunkach określonych przez zainteresowane strony. 

 

§48 

 

Połączenie Fundacji nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić 

cel Fundacji. 

 

§49 

 

Decyzję o połączeniu podejmuje  Fundator. 

 

 

VIII. LIKWIDACJA FUNDACJI 

 
 

§50 

 

O  likwidacji  Fundacji  decyduje  Fundator  lub  osoby  które  weszły  w  Jego  

prawa  na  mocy  niniejszego  statutu. 

 

§51 

 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 

powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku. 

 

§52 

 

Środki majątkowe po likwidacji Fundacji mają być przeznaczone na rzecz 

innych fundacji działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o celach 

zgodnych z celami Fundacji. 

 

 

 

 

 

 



 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 

§53 

 

Jednolity tekst statutu Fundacji po dokonanych zmianach został zatwierdzony  

przez Fundatora uchwałą z dnia 8 marca 2011 r . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Grządziel – Fundator ............................ 

 

 

 

 

 

 

 
 


