
Statut Fundacji Maluszek-Okruszek

z dnia 13 października 2021 r.

I Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja nosi nazwę “Fundacja Maluszek-Okruszek“ i zwana jest dalej “Fundacją”, działa
na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego
statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Aleksandrę Podsiadły zwaną dalej “Fundatorem”.
3. Podstawą utworzenia Fundacji jest akt notarialny numer 4589/2021 z dnia 13.10.2021

sporządzony przez Notariusza Macieja Siwek w Gdańsku przy ul. Piekarniczej nr 12b.
4. Fundacja posiada osobowość prawną.
5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.
6. Fundacja prowadzi stronę internetową www.maluszekokruszek.pl.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
2. Fundacja może otworzyć oddział w innej miejscowości na terenie kraju.
3. Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.
4. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w

zakresie niezbędnym do realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II Cele i zasady działania Fundacji

§3

1. Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w
następujących sferach zadań publicznych:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2. działalności charytatywnej;
3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
4. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;

5. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
6. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
7. promocji i organizacji wolontariatu;
8. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
9. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i

ochrony praw dziecka;



2. Celami Fundacji są:
1. wsparcie diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne podopiecznych Fundacji

zagrożonych nieprawidłowym rozwojem lub rozwijających się nieprawidłowo;
2. wsparcie psychologiczne i promocja w zakresie zdrowia psychicznego rodziców

podopiecznych Fundacji oraz opiekunów podopiecznych Fundacji;
3. współpraca ze specjalistami różnych dziedzin, aby zapewnić holistyczne podejście

do podopiecznych i ich problemów;
4. edukacja społeczeństwa oraz podopiecznych Fundacji i ich rodzin na temat

profilaktyki zdrowotnej dotyczącej rozwoju psychomotorycznego, mowy i
komunikacji, terapii zaburzeń karmienia i pobierania pokarmów;

5. prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji i spotkań w zakresie profilaktyki
zdrowotnej, rozwiązań problemów, nowinek naukowych, psychologicznego i
rzeczowego wsparcia rodziny podopiecznych Fundacji;

3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami;
2. współpracę z publicznymi i niepublicznymi placówkami edukacyjnymi, oświatowymi,

szkołami wyższymi, placówkami medycznymi i terapeutycznymi;
3. współpracę z instytucjami, klubami, fundacjami, stowarzyszeniami, firmami w

zakresie ochrony zdrowia oraz osobami fizycznymi i prawnymi, aby realizować cele
statutowe,

4. organizowanie imprez, spotkań, szkoleń, konferencji związanych z realizacją celów
statutowych Fundacji;

5. dystrybucję artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
podopiecznych Fundacji;

6. tłumaczenia publikacji obcojęzycznych;
7. organizowanie zbiórek publicznych;
8. udzielanie się medialnie w różnych kanałach informacyjnych i medialnych;
9. prowadzenie strony internetowej oraz mediów społecznościowych;

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów. Zakres działalności gospodarczej obejmuje:

1. 63.12.Z - Działalność portali internetowych
2. 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
3. 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach

drukowanych
4. 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach

elektronicznych (Internet)
5. 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
6. 82.30.Z - Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów
7. 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
8. 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
9. 85.60.Z - Działalność wspomagającą edukację
10. 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej

niesklasyfikowana

§4

1. Fundacja może, w zakresie realizowania swoich celów statutowych, ustanawiać certyfikaty,
nagrody, odznaczenia, przyznawać wyróżnienia, tytuły honorowe oraz przyznawać je
osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub akcji prowadzonych przez
Fundację.



2. Certyfikaty, nagrody, odznaczenia, wyróżnienia i tytuły honorowe przyznaje Zarząd.
3. Tytuły honorowe, o których mowa w ustępach wcześniejszych określa Zarząd w drodze

uchwały.

III Majątek Fundacji

§5

1. Majątek Fundacji stanowią:
1. fundusz założycielski o którym mowa w §5 ust. 2,
2. środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte lub otrzymane przez

Fundację w toku jej działania.
2. Na realizację celów wybranych przez Fundację Fundator przeznacza kwotę pieniężną

1.500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski
Fundacji, z czego 1 000,00 złotych będzie przeznaczony na działalność gospodarczą.

3. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. darowizn,
2. spadków,
3. zapisów,
4. dotacji, subwencji oraz grantów,
5. ofiarności publicznej,
6. zbiórek publicznych,
7. majątku Fundacji,
8. odsetek i lokat bankowych,
9. wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysków. Całość dochodów uzyskiwanych przez
Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

5. Fundacja prowadzi dokumentację księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby
prawne.

6. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

IV Władze Fundacji

§6

1. Władzami Fundacji jest:
1. Zarząd Fundacji, dalej zwany “Zarządem”,

§7

1. Zarząd składa się z 2 do 3 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Do reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń woli i podpisywania

dokumentów w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu działający
samodzielnie.

4. Kadencja Zarządu jest nieokreślona i trwa aż do odwołania.
5. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.



6. Członków Zarządu powołuje Fundator, z zastrzeżeniem ust. 7..
7. Z mocy statutu funkcję członka Zarządu oraz jego Wiceprezesa pełni Fundator.
8. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez

Fundatora w każdym momencie.
9. Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację, w tym

ze skutkiem natychmiastowym z pełnienia funkcji.
10. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce innego członka Zarządu,
2. Utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za

przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3. Śmierci członka Zarządu,
4. Odwołania przez Fundatora.

11. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji. Zasady
ustalania wysokości tego wynagrodzenia określa uchwała Zarządu.

12. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2. Wytyczanie i zatwierdzanie głównych kierunków działalności Fundacji;
3. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
4. Realizacja celów statutowych;
5. Sporządzanie planów działań Fundacji oraz budżetu;
6. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
7. Inicjowanie działań w celu zmiany Statutu Fundacji przez Fundatora;
8. Zatrudnianie pracowników oraz nawiązywanie współpracy z wolontariuszami.

13. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz
na pół roku.

14. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. O posiedzeniach Zarządu muszą zostać
poinformowani wszyscy członkowie Zarządu mailowo lub telefonicznie.

15. Posiedzenia Zarządu służą również podejmowaniu uchwał. Uchwały podejmowane są
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Zarządu, w tym Prezesa
Zarządu.

V Zmiana statutu Fundacji

§8

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator na wniosek Zarządu lub samodzielnie.

VI Połączenie Fundacji

§9

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku istotnie mogłaby ulec

zmiana celów Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator.



VI Likwidacja Fundacji

§10

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach określonych w art. 15 ustawy o fundacjach.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. zdrowia.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji podlega przekazaniu na rzecz

organizacji wskazanej przez Fundatora w ramach późniejszej decyzji.

VII Postanowienia końcowe

§ 11

1. Fundacja składa corocznie właściwemu organowi sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego, w szczególności ustawy o fundacjach.

§ 13

1. Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Fundatora.

Fundator Fundacji
Aleksandra Podsiadły


