
Statut  

Fundacji Wspierania Zdrowia 

  

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

  

§1 

1. Fundacja Wspierania Zdrowia zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 

1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Marcina Dumieńskiego i Wiktora Zabielskiego, zwanymi dalej 

Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Edytę Niemirską – w kancelarii 

notarialnej w Warszawie, ul. Wilcza 33, lok. 23, 00-544 w dniu 10 stycznia 2018 roku. 

  

§2 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Fundacja posiada osobowość prawną. 

3. Siedzibą fundacji jest Warszawa. 

4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki 

terenowe. 

5. Fundacja może posiadać oddziały za granicą. 

6. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

   

§4 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia. 

 

§5 

1.  Fundacja może ustanawiać odznaki, przyznawać stypendia, medale honorowe i przyznawać je wraz   

z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom 

organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji. 

2.  Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, centra, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń 

i innych fundacji. 

  

§6 

Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji oraz może używać znaku graficznego. 

  

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

§7 

Celem Fundacji jest działalność promująca i wspierająca zdrowie oraz aktywność fizyczną. 

                                                                          

§8 

1. Fundacja realizuje swoje cele w sposób niedochodowy w następujący sposób: 

a. Prowadzenie działalności wspierającej budowanie prawidłowych postaw społecznych,  

w szczególności poprzez organizację warsztatów, zajęć międzypokoleniowych; 



b. Organizowanie szkoleń, warsztatów, programów medycznych, targów, badań, projekcji 

filmowych, gier edukacyjnych, spotkań, imprez charytatywnych  

c. Organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, mających na celu 

rozpowszechnianie wiedzy, edukowanie dzieci i młodzieży, również w zakresie budowania 

relacji międzypokoleniowych; 

d. Integrowanie i wspieranie środowisk zajmujących się ochroną zdrowia; 

e. Prowadzenie kampanii społecznych oraz stron i portali internetowych; 

f. Prowadzenie dziennych domów opieki medycznej oraz ośrodków kulturalnych dla osób 

starszych, niedołężnych, wykluczonych społecznie, oddziału rehabilitacji leczniczej, 

indywidualnych praktyk lekarskich, gabinetów stomatologicznych; 

g. Udzielanie pomocy lekarskiej, opiekuńczej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, 

psychologicznej, a także doradztwa prawnego i medycznego; 

h. Propagowanie zdrowia i kultury fizycznej w wydawnictwach, materiałach promocyjnych  

i edukacyjnych oraz działalność wydawnicza;  

i. Organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz rekreacyjnym służących promocji 

działań statutowych Fundacji; 

j. Działania na rzecz likwidowania uprzedzeń do osób niepełnosprawnych, starszych, 

wykluczonych społecznie; 

k. Pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i pomocniczego na realizację celów 

statutowych poprzez występowanie do osób fizycznych, prawnych i organów administracji 

państwowej i samorządowej zarówno w kraju jak i zagranicą; 

l. Organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej dla placówek rehabilitacyjnych, 

edukacyjnych, opiekuńczych, zajmujących się osobami chorymi, osobami 

niepełnosprawnymi, osobami starszymi lub niedołężnymi; 

m. Organizowanie pomocy w zakresie zatrudniania i aktywizacji zawodowej dla uczniów, 

studentów, absolwentów szkół średnich i wyższych oraz bezrobotnych; 

n. Prowadzenie fizjoterapii oraz terapii psychologiczno-pedagogicznej; 

o. Organizowanie samopomocowych grup wsparcia; 

p. Koordynowanie usług wykonywanych przez specjalistów; 

q. Świadczenia z zakresu pomocy społecznej wobec osób chorych, osób niepełnosprawnych, 

osób starszych lub niedołężnych; 

r. Działania na rzecz budowy systemu opieki i pomocy osobom chorym, osobom 

niepełnosprawnym, osobom starszym lub niedołężnym; 

s. Produkcja i upowszechnianie utworów filmowych, fotograficznych i innych utworów 

audiowizualnych; 

t. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem 

gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w kraju i za granicą; 

u. Organizowanie wyjazdów szkoleniowych dla studentów kierunków medycznych, lekarzy 

oraz innych osób związanych z działalnością w zakresie ochrony zdrowia i sportu. 

  

§9 

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może merytorycznie lub finansowo wspierać działalność 

innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. 

  

  

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 



§10 

Majątek początkowy Fundacji stanowi wniesiona przez Fundatorów kwota 1000 (tysiąc) złotych na cele 

statutowe, po 500 (pięćset) złotych przez każdego z nich. Majątek Fundacji stanowi również inne mienie 

zdobyte przez Fundację w toku działania. 

  

§11 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

  

§12 

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: 

a. Subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych, darowizn, spadków, zapisów, grantów  

i innych przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe oraz 

zagraniczne osoby prawne lub fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej; 

b. Dochodów ze zbiórek; 

c. Wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, 

papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek; 

d. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych; 

e. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 

  

§13 

1.  Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej; 

2.  W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa 

Zarząd Fundacji. 

  

Rozdział IV. Organy Fundacji 

 

§14 

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

 

§15 

1.  Zarząd składa się z dwóch osób. 

2.  Wyboru kolejnych członków Zarządu, w razie konieczności uzupełnienia bądź rozszerzenia składu 

Zarządu dokonują jednomyślnie członkowie Zarządu Fundacji. 

3.  Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:    

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji, 

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej,   

c. śmierci członka Zarządu. 

4.    Zarząd Fundacji powoływany jest na pięcioletnią kadencję. 

5.    Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

6.    Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. 

  

§16 

1.    Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2.    Do zadań Zarządu należy w szczególności: 



a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

b. uchwalanie regulaminów, 

c. zarządzanie majątkiem Fundacji, 

d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 

e. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia darowizn, spadków i zapisów, subwencji  

i dotacji, 

f. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu fundacji, połączenia z inną fundacją oraz 

likwidacji fundacji. 

3.  Zarząd może powołać ciała doradcze, w tym stanowiące wsparcie merytoryczne dla pracy Zarządu, 

określając strukturę organizacyjną i zakres działania tego organu; 

4.   Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich 

członków, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 

6.    O  posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

7.   Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do 

zadań Fundacji. 

8.    Osoby wchodzące w skład Zarządu mogą być wynagradzane z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie. 

  

 

Rozdział V. Zmiana statutu 

 

§17 

1.  Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. 

2.  O wprowadzenia zmian w Statucie wymagana jest jednomyślna uchwała Zarządu, podjęta w obecności 

wszystkich członków Zarządu. 

3.  Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów, dla których została powołana Fundacja, w szczególności 

poprzez dodanie nowych celów. 

 

Rozdział VI. Sposób reprezentacji 

 

§ 18 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jest uprawniony samodzielnie każdy członek Zarządu. 

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe 

  

§ 19 

1. Fundacja może się połączyć z inną organizacją pozarządową dla efektywnego realizowania swoich 

celów. 

2. Połączenie z inną organizacją pozarządową nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec 

istotnej zmianie cel Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością 

głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków uprawnionych do głosowania. 

  

§ 20 



1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia i spraw 

kultury fizycznej. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów. Likwidatorami stają 

się dotychczasowi członkowie Zarządu. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały 

Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP innych organizacji lub na inny cel społeczny. 

 

  

Statut został przyjęty dnia 09.01.2018 

 

Podpisano: 

  


