Statut Fundacji Mamma Mia
Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Fundator ustanawia dla realizacji celów społecznie użytecznych fundacje pod
nazwą FUNDACJA MAMMA MIA, zwana w dalszej części Statutu Fundacją.
2. Fundacja działa zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia
6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, zwana dalej Ustawą oraz na podstawie
niniejszego Statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego
Rejestru Sądowego.
§ 2.
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
§ 3.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
2. Fundacja może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz poza jej granicami.
§ 4.
Fundacja działa na rzecz ogółu społeczności.
§ 5.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji swoich celów statutowych.
§ 6.

Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z
innymi podmiotami.
§ 7.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

§ 8.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
wyróżnieniami, nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział 2

Cele i zasady działania Fundacji
§ 9.
1. Celami Fundacji są:
1. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci i
młodzieży, w szczególności prowadzenie działalności opiekuńczo –
wychowawczej, edukacyjnej i kulturalnej w zakresie inicjowania,
wspierania i pomocy społecznej oraz edukacyjno – kulturalnej na rzecz
dzieci, młodzieży, rodzin oraz osób starszych w trudnej sytuacji
życiowej, w szczególności poprzez:
a. przeciwdziałanie

wykluczeniu

społecznemu

i

wyrównywanie szans społecznych,
b. profilaktykę

zdrowia

oraz

propagowanie

zachowań

korzystnych na poprawę jakości życia, w szczególności
osób niepełnosprawnych intelektualnie lub fizycznie oraz
osób

niepotrafiących

społeczeństwie,

prawidłowo

funkcjonować

w

c. naukę, edukację, wychowanie i oświatę, ochronę i
promocje zdrowia, kulturę, sztukę, ekologię
d. wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży oraz
tworzenie

warunków

umożliwiający

pełen

rozwój

intelektualny i fizyczny,
2. Przeciwdziałania procesom marginalizacji zagrożonych wykluczeniem
grup społecznych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk
patologicznych;
3. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
4. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych
dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i
wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i
profilaktyce społecznej.
5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest:
działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w
zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności,
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji
6. popieranie wszelkich działań o charakterze społecznym i kulturalnym.
7. działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych, w tym diagnostyka,
rehabilitacja, organizacja wypoczynku, wspieranie edukacji i osiągnięć
sportowych, kreowanie swojego miejsca w społeczeństwie,
8. wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej, sportu,
turystyki jako elementu integracji społecznej,
9. promocja i organizacja wolontariatu,
10. wspieranie
rozwijaniu

projektów
cech

edukacyjnych

osobowości:

służących

współpracy,

kształtowaniu

i

odpowiedzialności,

wzajemnego szacunku, szacunku do państwa, umiejętności kreowania
swojego miejsca w społeczeństwie,
11. rozwój potencjału społeczności lokalnej,
12. podtrzymywanie

i

upowszechnianie

tradycji

narodowej,

rozwój

świadomości narodowej i obywatelskiej, kulturowej,
13. upowszechnianie i ochrona idei aktywności społecznej, wolności, praw
człowieka i praw obywatelskich,

14. identyfikowanie i definiowanie problemów społecznych związanych z
obszarami

działalności

Fundacji,

w

tym

współpraca

z

innymi

organizacjami pozarządowymi, administracja publiczna,
15. realizacja

przedsięwzięć

artystycznych,

również

o

charakterze

międzynarodowym,
16. promocja RP za granica, rozwijanie współpracy i kontaktów miedzy
społeczeństwami.
2. Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację celów, o których mowa w
ust. 1, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział
w

spółkach

oraz

innych

podmiotach

i

organizacjach.

2a. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może wspierać działalność
innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
3. Fundator może zmienić cele Fundacji.

§ 10.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć
językowych, plastycznych, muzycznych, teatralnych itp.,
2. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności
poprzez organizację wyjazdów, wymian, warsztatów i prelekcji,
3. Organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów i wykładów,
4. Organizowanie imprez kulturalnych, festynów, wystaw, targów
5. Wydawanie książek, komiksów, broszur, czasopism związanych z celami
Fundacji, poza finansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
6. Produkcja filmów, reportaży, spotów reklamowych, audycji radiowych
7. Działalność z zakresu porządku

i bezpieczeństwa

publicznego oraz

przeciwdziałania patologiom społecznym,
8. Działalność w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych
osób niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia opiekuńczego,

9. Prowadzenie treningów pogłębiających więzy rodzinne i zwiększających
umiejętności

rodzicielskie,

szczególnie

poprzez

prowadzenie

szkól,

warsztatów, szkoleń dla rodziców,
10. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw

człowieka oraz swobód

obywatelskich, jak również działań wspomagających rozwój społeczeństwa
otwartego,
11. Ochrona i promocja zdrowego rozwoju poprzez wsparcie psychologiczne i
pedagogiczne
12. Promocję i organizację wolontariatu, inicjowanie i prowadzenie akcji na rzecz
społeczeństwa
13. Działanie na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w tym: przeciwdziałania
przemocy, pokojowego rozwiązywania konfliktów, upowszechnianie postaw
tolerancji, jak również reguł integracji grup mniejszościowych, m.in. osób
niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, religijnych, grup etnicznych,
uchodźców – w oparciu o międzynarodowe i krajowe standardy ochrony praw
człowieka oraz poprzez organizację i prowadzenie ośrodków mediacji,
14. Organizację

wypoczynku

dzieci

i

młodzieży,

organizacje

edukacji

pozaszkolnej, organizację kursów e – learning, kształcenia na odległość i
kształcenia ustawicznego dorosłych,
15. Uczestniczenie w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez
Unię Europejską,
16. Prowadzenie diagnostyki, rehabilitacji, różnego rodzaju terapii, np. hipoterapii,
dogoterapii, działań prowadzących do wzrostu kondycji psychofizycznej dzieci.
17. Współpraca z organizacjami o podobnym profilu
18. Kształcenie i przygotowanie do podjęcia konkretnej pracy wolontariuszy
19. Propagowanie idei wolontariatu jako formy uwrażliwienia i odpowiedzialności
społecznej
20. Organizacja konkursów, konferencji, imprez artystycznych
21. Udział

w

pracach

badawczych

dotyczących

problemów

społecznych

związanych z działalnością Fundacji
22. Organizacja

koncertów

oraz

imprez

o

charakterze

międzynarodowym wspierających idee Fundacji Mamma Mia

lokalnym

i

23. Współpraca z administracja państwową, organizacjami pozarządowymi,
biznesem w zakresie propagowania wizerunku państwa i społeczeństwa
polskiego,

wspierania

rozwoju

kontaktów

kulturalnych,

edukacyjnych,

biznesowych.
24. Finansowe i poza finansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
25. Udzielanie dotacji i stypendiów

Rozdział 2 A
Majątek i dochody Fundacji

§ 11.
1. Majątek Fundacji stanowią środki pieniężne przekazane przez Fundatora oraz
środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundację w trakcie jej działania.
2. Źródłami

finansowania

Fundacji

są

w

szczególności:

a. dochody z majątku Fundacji,
b. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
c. darowizny, spadki i zapisy.
d. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej
3 500 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) oraz środki
pieniężne, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte
przez Fundację w trakcie jej działania.
§ 12.
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą
być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli
spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział 3A
Działalność gospodarcza
§ 13.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym
zakresie:
a. działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD
74.87.A),
b. Działalność związana ze sportem, pozostała (PKD 92.62.Z),
c. działalność wydawnicza (PKD 22.1)
d. sprzedaż detaliczna książek, gazet, artykułów piśmiennych (PKD
52.47.Z),
e. działalność

wspomagające

wystawianie

przedstawień

artystycznych (PKD 90.02.Z),
f. pozostała

sprzedaż

detaliczna

prowadzona

poza

siecią

sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).
g. Sprzedaż

detaliczna

prowadzona

przez

domy

sprzedaży

wysyłkowej i Internet (PKD 47.91 Z)
h. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
i.

pozostałe

pozaszkolne

formy

edukacji,

gdzie

indziej

niesklasyfikowane (PKD 85.59.Z),
j.

nauka języków obcych (PKD 85.59.A)

Rozdział 3B
Działalność pożytku publicznego
§ 13 a.
1. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a. działalność galerii i salonów wystawienniczych (PKD 92.31.E),
b. działalność domów i ośrodków kultury (PKD 92.31.F),

c. artystyczna i literacka działalność, gdzie indziej nie sklasyfikowana
(PKD 92.31.G),
d. działalność obiektów kulturalnych (PKD 92.32.Z),
e. prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej (PKD 86.90.A)
f. prowadzenie działalności paramedycznej (PKD 86.90.D),
g. prowadzenie działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowanej (PKD 86.90.E),
h. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk
pięknych (PKD 73.20.G)
i.

prace badawczo rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i
pedagogiki (PKD 73.20.H),

j.

badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),

k. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
l.

działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),

m. działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z).
n. nauka języków obcych (85.59.A).
§ 13 b.
1. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a. prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej (PKD 86.90.A),
b. prowadzenie działalności paramedycznej (PKD 86.90.D),
c. prowadzenie działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie
sklasyfikowanej (PKD 86.90.E),
d. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
e. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 85.59.Z),
f. działalność wspomagającą edukację (PKD 85.60.Z),
g. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD
93.13.Z),
h. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 86.10.Z),

i.

prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii (PKD
73.20F),

j.

działalność galerii i salonów wystawienniczych (PKD 92.31.E),

k. działalność domów i ośrodków kultury (PKD 92.31.F),
l.

artystyczna

i

literacka

działalność

twórcza,

gdzie

indziej

nie

sklasyfikowana (PKD 92.31.G),
m. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii socjologii i
pedagogiki (PKD 73.20.H)
n. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
o. działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z),
p. działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
q. działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z).

Rozdział 4
Organy i organizacja Fundacji

§ 14.
1. Władzami fundacji są:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
2. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
3. Fundator może pełnić funkcje członka Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji.

Zarząd Fundacji.
§ 15.
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z nie mniej niż dwóch i nie
więcej niż pięciu osób oraz jest powoływany przez Fundatora na czas
nieokreślony.
2. Zarząd składa się z Prezesa i członków.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatora.
4. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:

a. złożenia pisemnej rezygnacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierć członka Zarządu
d. choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do
sprawowania funkcji,
e. niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok
f. nienależytego wypełniania funkcji członka
g. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 16
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. uchwalanie

rocznych

planów

działania

Fundacji

oraz

planów

finansowych i przedstawianie ich Radzie Fundacji,
d. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
e. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów w celu wykonywania
zadań statutowych,
f. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
g. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa,
h. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji, podejmowanie decyzji o zatrudnianiu bądź
zwalnianiu pracowników przez Fundację, a także podejmowanie decyzji
o powierzaniu funkcji dyrektorów placówek i odwoływaniu ich z tych
funkcji,
i.

podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów,

j.

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

k. sprawowanie nadzoru nad placówkami prowadzonymi przez Fundację,
l.

podejmowanie

uchwał

o

przyjęciu

na

członka

zwyczajnego

i

wspierającego.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Prezes może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 4 razy w
roku
6. Posiedzenia Zarządu może być zwoływane na wniosek Fundatora, członka
Zarządu oraz członka Rady Fundacji.

§17
Do

składania

oświadczeń

w

imieniu

Fundacji

uprawnieni

są:

a. gdy działanie dotyczy rozporządzenia prawem lub zaciągnięciem
zobowiązania o wartości nie przekraczającej kwoty 10.000,00 zł
/dziesięć tysięcy złotych/ – 1 /jeden/ Członek Zarządu– samodzielnie,
b. gdy działanie dotyczy rozporządzenia prawem lub zaciągnięciem
zobowiązania

o

wartości

przekraczającej

kwotę

10.000,00

zł

/pięćdziesiąt tysięcy złotych/ – 2 /dwaj/ Członkowie Zarządu – łącznie.

§18
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do
ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków,
w tym prezesa.
§19
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenia członków Zarządu zatwierdza Rada Fundacji.

3. Rada Fundacji
§20
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym, odrębnym od Zarządu
Fundacji i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej
lub nadzoru.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 5 osób, powołanych przez Fundatora
na czas nieokreślony. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego
Rady, który kieruje jej pracami na pierwszym posiedzeniu. Członkowie
Zarządu mogą być obecni na posiedzeniach Rady.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie za udział w pracach
tego organu, nie wyższe niż obowiązujące w danym okresie średnie krajowe
wynagrodzenie. Mogą także otrzymywać zwrot poniesionych i uzasadnionych
wydatków związanych z tą działalnością.
4. 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.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego

wystąpienia,

zgłoszonego

pisemnie

do

Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.
§21
1. Do zadań Rady należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola
stanu majątkowego Fundacji,

d. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz
udzielanie Zarządowi absolutorium,
e. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu,
podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
f. podejmowanie

decyzji

we

wszystkich

innych

sprawach

niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
g. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
h. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
i. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji.
§22
1. Rada

Fundacji

pracuje

na

posiedzeniach

zwoływanych

przez

Przewodniczącego Rady Fundacji albo na wniosek Zarządu, zgłoszonym na
piśmie, co najmniej raz w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy
przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
2. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy
Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej
dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
3. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu
14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§23
1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla
ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej
członków, w tym Przewodniczącego.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje
głos Przewodniczącego.
§24
1. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§25
1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i
przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter
doradczy.
Rozdział 5
Zmiana statutu
§ 26
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą
dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i
określonych w akcie założycielskim.
Rozdział 6
Likwidacja Fundacji
§ 27
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatora Fundacji wyznacza Fundator.
3. Do obowiązków likwidatora należą wszystkie czynności mające na celu
likwidację Fundacji, w szczególności czynności związane z zakończeniem
prowadzonej przez Fundację działalności.
§ 28
1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 29
1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w
Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

