
 

STATUT FUNDACJI 
„Mlekiem Mamy” 

 
ROZDZIAŁ l 

Postanowienia ogólne 
 

§1 
1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Mlekiem Mamy” zwana dalej Fundacją ustanowiona przez           

Elżbietę Malinowską i Marlenę Świrk zwanymi dalej Fundatorkami, aktem notarialnym          
sporządzonym w dniu 16.11.2017 roku przez notariusza Macieja Wróblewskiego, Repertorium A           
nr 2467/2017, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity                
Dz.U. 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego. 
3. Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w wybranych językach obcych. 
 

§2 
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.  
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, a także może obejmować lub nabywać udziały lub             

akcje spółek, a także współpracować z innymi podmiotami, których działalność jest zbieżna z             
celami Fundacji. 

5. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 
6. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji. 
7. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, który składa wniosek o wyrażenie              

zgody na połączenie z inną fundacją Fundatorom. Fundatorzy wyrażają zgodę na połączenie w             
drodze jednomyślnej uchwały Fundatorów. 

 
§3 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwej realizacji swojego celu Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami            

Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§4 
Ministrem właściwym ze względu na zakres jego działania oraz cele Fundacji jest Minister do spraw               
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
 

§5 
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. 
 

§6 
Fundacja może przyznawać nagrody, wyróżnienia i certyfikaty osobom zasłużonym dla celów           
obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 
 

 
ROZDZIAŁ II 

Cele i zasady działania Fundacji 
§7  

Fundacja zostaje powołana do realizacji następujących w celów:  
1. Poprawa ochrony zdrowia i jego promocja w polskim społeczeństwie, w tym:  

 



 

1) Zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa z zakresu ciąży, porodu i opieki nad dzieckiem ze             
szczególnym uwzględnieniem mniejszych społeczności (obszary wiejskie, małe i średnie miasta). 

2) Poszerzenie świadomości na temat karmienia piersią i mlekiem kobiecym wśród dzieci,           
młodzieży, kobiet, mężczyzn, rodzin, pracodawców, wśród personelu medycznego i innych grup           
zawodowych. 

3) Upowszechnianie wiedzy dotyczącej możliwych problemów związanych z okresem        
okołoporodowym, w tym laktacyjnych oraz możliwych rozwiązań. 

4) Wspieranie matek, w tym adopcyjnych, dzieci chorych, wcześniaków w zakresie karmienia           
naturalnego dzieci. 

5) Zwiększenie liczby matek karmiących naturalnie. 
6) Profilaktyka uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przeciwdziałanie patologiom          

społecznym. 
 
2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym:  
1) Upowszechnianie wiedzy na temat laktacji, karmienia piersią, praw pacjenta oraz prawa pracy w             

zakresie uprawnień  i zobowiązań pracownic karmiących piersią. 
2) Aktywizacja zawodowa matek karmiących piersią. 
3) Popularyzacja świadomego rodzicielstwa przede wszystkim wśród osób z rodzin zagrożonych          

wykluczeniem społecznym. 
4) Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej wśród         

dzieci, młodzieży i dorosłych. 
5) Upowszechnianie i ochrona praw rodziny. 
6) Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich. 

 
3. Opieka i pomoc społeczna w tym:  
1) Wspieranie kobiet w okresie okołoporodowym, w szczególnych i trudnych sytuacjach          

 życiowych.  
2) Zwiększenie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.  

 
4. Poprawa ochrony środowiska. 
5. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 
6. Działalność charytatywna i pomoc społeczna. 
7. Promocja i organizacja wolontariatu. 
8. Wspieranie innych osób fizycznych oraz osób prawnych, w tym organizacji i fundacji w celu               
realizacji celów statutowych Fundacji.  
 

§8 
Fundacja realizuje swoje cele: 

1. w zakresie poprawy ochrony zdrowia i jego promocji w polskim społeczeństwie poprzez: 
1) działania niemedyczne, medyczne, prawne, edukacyjne i inne na rzecz ochrony karmienia           

naturalnego oraz poprawy wskaźników; 
2) współpraca z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organami państwowymi i         

samorządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi oraz       
różnymi specjalistami w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji; 

 
2. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez: 
1) propagowanie celów statutowych za pośrednictwem Internetu, w szczególności stron www oraz           

wszelkiego rodzaju portali społecznościowych; 
2) tworzenie i prowadzenie spotkań informacyjnych dla kobiet w ciąży i matek oraz ich rodzin;  
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3) prowadzenie akcji informacyjnych w przedszkolach, szkołach, zakładach pracy, ośrodkach         
pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego, opiekuńczo - wychowawczych, zakładach         
resocjalizacyjnych i penitencjarnych, ośrodkach kultury; 

4) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych; 
5) organizowanie pokazów filmowych, konkursów promujących karmienie naturalne; 
6) tworzenie ogólnopolskich kampanii społecznych informujących o korzyściach z karmienia         

piersią, zdrowego odżywiania i stylu życia; 
7) organizowanie, prowadzenie szkoleń, warsztatów edukacyjnych, wykładów, konferencji i        

sympozjów tematycznych, również przy współpracy z innymi organizacjami; 
8) działania na rzecz międzynarodowej współpracy, integracji europejskiej oraz rozwijanie         

kontaktów między społeczeństwami; 
9) współpraca z mediami; 
10) inicjowanie i prowadzenie działalności naukowej w przedmiocie związanym z celami Fundacji           

oraz współpraca z jednostkami naukowo - badawczymi; 
11) działalność wydawnicza. 

 
3. w zakresie opieki i pomocy społecznej poprzez: 
1) współpraca ze specjalistami pracującymi na rzecz kobiet i ich rodzin w zakresie okresu             

okołoporodowego i wczesnego macierzyństwa; 
 
4. w zakresie poprawy ochrony środowiska poprzez: 
1) propagowanie ekologicznego stylu życia w rodzinie; 

 
5. w zakresie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn poprzez: 
1) działania prawne, edukacyjne i inne na rzecz aktywizacji i ochrony praw kobiet, w tym pracownic               

karmiących piersią; 
 
6. w zakresie działalności charytatywnej i pomocy społecznej poprzez: 
1) tworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla kobiet w ciąży i matek oraz ich rodzin;  
2) ułatwianie aktywności społecznej rodzinom, w tym zagrożonym wykluczeniem; 
3) pomoc finansową, rzeczową i prawną osobom potrzebującym; 
4) organizowanie  konkursów, festynów, aukcji i innych działań promujących Fundację oraz          

mających na celu zebranie środków finansowych na realizację celów statutowych; 
 
7. w zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez: 
1) upowszechnianie wolontariatu; 
2) organizowanie różnych akcji wspierających ideę wolontariatu, w tym w środkach masowego           

przekazu; 
 
8. w zakresie wspierania innych osób fizycznych oraz osób prawnych, w tym organizacji i fundacji w                
celu realizacji celów statutowych Fundacji poprzez: 
1) tworzenie wspólnych przedsięwzięć. 

 
9. Fundacja realizuje swoje działania statutowe w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku             
publicznego.  
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ROZDZIAŁ III 
Majątek i przychody Fundacji 

§9 
1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski przekazany przez Fundatorki w akcie fundacyjnym           

w kwocie: 500 zł (słownie: pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości -             
nabyte w czasie jej działania. 

2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie jej działalności pochodzą z: 
1) funduszu założycielskiego; 
2) dotacji i subwencji od osób prawnych; 
3) darowizn, spadków i innych datków wniesionych przez osoby fizyczne; 
4) zbiórek publicznych i innych akcji mających na celu zebranie środków finansowych na realizację             

celów statutowych; 
5) przychodów z majątku Fundacji; 
6) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych; 

§10 
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie           
o przyjęciu spadku wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza, gdy w chwili składania tego           
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 
 

§11 
W Fundacji zabronione jest: 
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków           

organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy            
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", 

2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz 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, 

3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz 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, 

4. dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie           
organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do               
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
§12 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o zasady określone odrębnymi przepisami. 
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 
 

§13 
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 

§14 
Przychody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów, mogą być użyte na realizację             
wszystkich działań statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawca nie postanowi inaczej. 
 

§15 
Cały przychód Fundacji jest przeznaczony na działalność statutową. 
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ROZDZIAŁ IV 
Zarząd Fundacji 

§16 
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.  
2. Zarząd Fundacji składa się od dwóch do trzech osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa. 
3. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą Fundatorki. 
4. Zarząd Fundacji powoływany jest na 3 letnie kadencje. 
5. Członek Zarządu może być powoływany na więcej niż jedną kadencję.  
6. Kadencja członka Zarządu Fundacji biegnie indywidualnie dla poszczególnych osób.  
7. Powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu Fundacji należy do kompetencji Fundatorek. 
8. Członek Zarządu przestaje pełnić swoją funkcję w niżej określonych przypadkach: 

1) upływ kadencji; 
2) rezygnacja złożona w formie pisemnej do Zarządu Fundacji; 
3) śmierć osoby członka Zarządu; 
4) odwołanie przez Fundatorki. 

 
§17 

1. Do reprezentowania Fundacji i zaciągania zobowiązań, w tym w sprawach majątkowych           
uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. 

2. W przypadku zaciągania zobowiązań ponad kwotę 20.000 złotych wymagana jest uprzednia           
jednomyślna uchwała Zarządu.  

 
§18 

1. Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy: 
1) reprezentowanie Fundacji i kierowanie jej działalnością; 
2) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji; 
3) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji; 
4) sprawowanie Zarządu majątkiem Fundacji; 
5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów. 
6) podejmowanie wszelkich czynności niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji. 

2. Zbycie, nabycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub nieruchomości, użytkowania         
wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonych praw rzeczowych            
wymaga jednomyślnej uchwały pełnego składu Zarządu Fundacji. 
 

§19 
1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą wykonywać swoje obowiązki nieodpłatnie lub odpłatnie,          

pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.           
Wynagrodzenie członków Zarządu określają Fundatorki. 

2. Z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, Członek Zarządu może otrzymywać zwrot uzasadnionych            
wydatków.  

§20 
Zarząd może zatrudniać pracowników i zawierać inne umowy z osobami trzecimi w ramach             
realizowania celów statutowych Fundacji. 

 
§21 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o miejscu, terminie pocztą          

elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadku braku takiej              
możliwości listem poleconym na co najmniej 14 dni przed spotkaniem. O posiedzeniu muszą             
zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
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3. Posiedzenia Zarządu mogą także odbyć się bez formalnego zwołania w przypadku, gdy wszyscy             
członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odbycie takiego posiedzenia. 

4. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach osobiście. W sytuacjach wyjątkowych,         
dotyczących spraw bieżących, posiedzenia mogą również odbywać się za pomocą środków           
bezpośredniego komunikowania się na odległość, dostępnych dla wszystkich członków Zarządu,          
tak aby wszyscy członkowie Zarządu mogli się nawzajem słyszeć. Uczestnictwo w takim            
posiedzeniu traktowane jest jak udział osobisty w posiedzeniu, a z jego przebiegu sporządzany jest              
protokół. 

5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze           
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje           
głos Prezesa Zarządu. 

6. Uchwały Zarządu oraz protokoły ze spotkań Zarządu muszą zostać podpisane przez wszystkich            
obecnych na posiedzeniu, a w przypadku odbytych za pomocą środków komunikowania się na             
odległość (jak telefon, email) należy opisać w protokole sposób komunikacji i dołączyć wydruki             
prowadzonej korespondencji.  

7. W celu przeprowadzenia głosowania w trybie komunikowania się na odległość Prezes           
zobowiązany jest przesłać wszystkim członkom Zarządu zawiadomienie o planowanym podjęciu          
uchwały w tym trybie wraz z projektem uchwały, która ma zostać podjęta, co najmniej 2 dni przed                 
terminem głosowania. Zawiadomienie powinno wskazywać termin, w którym członkowie         
Zarządu powinni oddać głos oraz adres mailowy, na jaki członkowie Zarządu powinni przesłać             
skan podpisanej przez siebie uchwałę, zawierający sposób dokonanego głosowania. Brak          
odpowiedzi w wyznaczonym terminie oznacza brak udziału danego członka Zarządu w           
głosowaniu. 

 
ROZDZIAŁ V 

Zmiana Statutu i postanowienia końcowe 
§22 

1. Zmiana statutu Fundacji, w tym zmiana celów statutowych, uchwalana jest przez Zarząd Fundacji             
po uzyskaniu akceptacji Fundatorek. 

2. Uchwały Zarządu w sprawie uchwalenia zmiany statutu zapadają jednomyślnie i wymagają           
pełnego składu. 

3. Zmiany statutu dotyczące celów statutowych Fundacji i zakresu działań nie mogą polegać na ich              
ograniczaniu i zmianie.  

 
§23 

1. Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd jednomyślną uchwałą powziętą przy           
pełnym składzie organu po uzyskaniu akceptacji Fundatorek.  

2. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni Zarząd lub wyznaczony przez Zarząd            
likwidator, któremu w okresie likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu. 

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, instytucjom, których działalność          
związana jest celami zbieżnymi z celami Fundacji. 
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