
9.08.2017

S  T  A  T  U  T
Fundacja Mali Wojownicy

Postanowienia ogólne

§ 1
1.  Fundacja  Mali  Wojownicy,  zwana  dalej  Fundacją  została  ustanowiona przez  Sylwię  Wesołowską, 
aktem notarialnym sporządzonym w dniu 9 sierpnia 2017 roku w Białymstoku w Kancelarii Notarialnej, 
przez panią notariusz Hannę Piotrowską

2. Fundacja działa na podstawie: 
a) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) postanowień niniejszego Statutu.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

4. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.

2. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może także prowadzić  
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4. Fundacja może tworzyć jednostki terenowe i oddziały.

5. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

§ 3
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

Cele i zakres działalności

§ 4
1.  Podstawowym  celem  Fundacji  jest  wszechstronne  wsparcie  rodziców  i  rodzin,  zwłaszcza  dzieci 
przedwcześnie urodzonych (tj.  przed upływem 36 tygodnia ciąży),  z  problemami okołoporodowymi i 
rozwojowymi oraz niepełnosprawnymi, zwanych dalej rodzicami i rodzinami

2. Cele szczegółowe Fundacji to w szczególności: 
a) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej 
b) pomoc społeczna w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 

24 kwietnia 2003 r. kierowana do rodziców
c) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych



d) działalność na rzecz wpierania wspólnot i społeczności lokalnej
e) nauka, edukacja, wychowanie i oświata
f) rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat dzieci przedwcześnie urodzonych
g)  działalność charytatywna
h) promocja i organizacja wolontariatu
i) działalność  na  rzecz  rodzin,  macierzyństwa,  rodzicielstwa,  upowszechniania  i  ochrony  praw 

dziecka
j) turystyka i krajoznawstwo

§ 5
1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe prowadząc  działalność odpłatną i  nieodpłatną oraz może 
prowadzić działalność gospodarczą. 

2. Działalność odpłatna będzie prowadzona przede wszystkim w następujących zakresie:

a)  PKD 84.12.Z – kierowanie w zakresie działalności związanej z ochrony zdrowia, edukacją, kulturą 
oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

b) PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację
c) PKD 88.99.Z – pozostała działalność społeczna gdzie indziej nie zakwalifikowywana 
d) PKD 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki 
e) PKD 85.10.Z – wychowanie przedszkolne
f) PKD 88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi
g) PKD 58.11.Z – wydawanie książek
h) PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza
i) PKD  72.20.Z  –  badania  naukowe  i  prace  rozwojowe  w  dziedzinie  nauk  społecznych  i  

humanistycznych

3. Wymienione w  § 4 cele będą realizowane w szczególności  w na rzecz  inicjatyw w następujących 
obszarach:  ochrona zdrowia w tym rehabilitacja,  profilaktyka,  pomoc społeczna,  oświata  i  edukacja,  
wychowanie  i  opieka,  kultura,  rozwój  lokalny,  działalność  charytatywna i  dobroczynność,  .  W miarę 
potrzeb realizacji celów, obszary działania mogą być rozszerzone.

4. Fundacja swoje cele realizuje poprzez następujące działania:

j) propagowanie wiedzy na temat dzieci przedwcześnie urodzonych
k) prowadzenie wsparcia rodziców i rodzin na oddziałach neonatologii 
l) wspieranie kobiet przebywających na oddziałach patologii ciąży
m) współpracowanie ze specjalistami prowadzącymi trapię dla dzieci oraz wspierającymi rodziców
n) organizowanie/prowadzenie  warsztatów,  konferencji  i  innych  form  wymiany  wiedzy 

i doświadczeń
o) organizowanie i prowadzenie spotkań/ warsztatów/ szkoleń dla rodziców dla rodziców
p) współpracowanie z oddziałami neonatologii i patologii ciąży
q) współpracowanie z kołami naukowymi podejmującymi tematy z zakresu celów Fundacji
r) indywidualne wsparcie poszczególnych rodziców i rodzin
s) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych
t) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rodzin
u) wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Fundacji
v) zakładanie  i  prowadzenie  ośrodków  edukacyjnych,  placówek  oświatowych,  opiekuńczo  – 

wychowawczych i terapeutycznych/ socjoterapeutycznych, itp.;
w) prowadzenie zajęć dodatkowych wspierających wszechstronny rozwój dzieci
x) współpraca z samorządem lokalnym



y) współpraca  i  wymiana  doświadczeń  miedzy  placówkami,  organizacjami,  firmami  i innym 
podmiotami życia publicznego (także zagranicznymi);

z) przygotowywanie  i  prowadzenie  projektów  i  programów  tematycznych  w  zakresie  realizacji 
celów;

aa) działalność wydawniczą;
bb) działalność doradczą;
cc) działalność naukową i badawczą;
dd) gromadzenie środków finansowych na realizację celów Fundacji;

Majątek Fundacji

§ 6
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 100 zł (sto złotych) a  także inne mienie 
nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

§ 7
1.Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z :

1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku Fundacji,
5) przychodów z odpłatnej działalności statutowej,
6) dochodów z działalności gospodarczej,
7) pożyczek,
8) odsetek bankowych. 

Sposób zarządzania

§ 10
1. Organem zarządzający Fundacji jest zarząd.

Organ zarządzający

§ 11
1. Decyzje zarządu zapadają wspólnie. 
Po rozpatrzeniu wszystkich zakładanych opcji organ podejmuje decyzję, dochodząc do rozwiązania, na  
które zgadzają się członkowie i członkinie zarządu zainteresowani/e danym zagadnieniem. 

2. Decyzje powinny zapadać przy obecności co najmniej połowy członkiń i członków organu.

3.  Zarząd,  w  wyjątkowych  sytuacjach  (takich  jak  np.:  sprawy  personalne,  zmiana  Statutu,  sytuacje 
wymagające  szybkiego  reagowania)  może  przyjąć  decyzję  w  formie  głosowania,  zwykłą  większością 
głosów, w obecności co najmniej połowy członków organu, a decyzje personalne w głosowaniu tajnym, o 
ile decyzja nie jest możliwa do podjęcia w trybie § 11.1. Zawsze jednak w pierwszej kolejności przyjmuje 
tryb § 11.1 (wspólne podjęcie decyzji).

§ 12
1. Fundatorka powołuje pierwszy skład zarządu na czas nieokreślony.

2. Zarząd składa się z 2 – 5 osób.



3. Fundatorka wchodzi w skład zarządu.

4. Na czele zarządu stoi Prezes i kieruje jego pracami, przy czym Fundatorka może wskazać siebie na tę  
funkcję.

5. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Członkostwo w zarządzie ustaje w przypadku:

1) złożenia pisemnej rezygnacji,
2) śmierci członkini/członka zarządu,
3) odwołania przez zarząd.

7.  Wybór  członkini/członka  zarządu  w  miejsce  osoby,  która  przestała  pełnić  tę  funkcję  lub  dla  
rozszerzenia składu zarządu, następuje w formie uchwały zarządu.

8. W przypadku ustania członkostwa całego zarządu,  Fundatorka ma możliwość powołania kolejnego 
składu zarządu.

§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji zarządu należą:

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2) przygotowywanie planów pracy oraz wymaganych przepisami sprawozdań,
3) sprawowanie czynności zarządzających nad majątkiem Fundacji,
4) rekrutacja współpracujących,
5) podejmowanie decyzji o utworzeniu jednostki terenowej lub oddziału Fundacji,
6) podejmowanie decyzji o zmianie Statutu,
7) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
8) podejmowanie decyzji w innych sprawach dotyczących Fundacji,
9) zatrudnianie pracowników.

Sposób reprezentacji

§ 14
1.  Do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Fundacji  upoważnione  są  wszystkie  członkinie  oraz 
członkowie zarządu, w sprawach bez zobowiązań finansowych jednoosobowo, w sprawach dotyczących 
zobowiązań finansowych dwuosobowo.

2.  Zarząd  może  ustanowić  i  odwołać  pełnomocników  działających  w  granicach  umocowania  do 
dokonywania  czynności  prawnych  w  zakresie  praw  i  obowiązków  majątkowych  Fundacji  oraz 
reprezentowania  Fundacji  przed  sądami  i  organami  administracyjnymi  w  zakresie  określonym  w 
pełnomocnictwie.

Postanowienia końcowe

§ 15



Fundacja może ustanawiać różne formy podziękowań osobom fizycznym i prawnym, które przyczyniły 
się do rozwoju Fundacji i realizacji jej celów.

§ 16
Decyzje w sprawie zmiany Statutu Fundacji podejmuje zarząd w formie uchwały.

§ 17
1.  Fundacja  ulega  likwidacji  w  razie  osiągnięcia  celów,  dla  których  została  powołana  lub  w razie 
wyczerpania się środków finansowych i majątku.

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje zarząd.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele podobne celom Fundacji.
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