
STATUT FUNDACJI JAKUBA BŁASZCZYKOWSKIEGO

„LUDZKI GEST” 

Z SIEDZIBĄ W OPOLU

JEDNOLITY TEKST

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego LUDZKI GEST” 
zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 
1984 roku o fundacjach (tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r.  poz. 1118 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego 
Statutu.

 2. Fundacja została ustanowiona przez Jakuba Błaszczykowskiego - zwanego dalej 
Fundatorem,  aktem notarialnym sporządzonym dnia 30.12.2014 roku, Rep. A Nr 
2911/2014  w Kancelarii Notarialnej w  Opolu przy ul. Ozimskiej nr 13/2 przez 
notariusza Agnieszkę Bukowińską. 

 3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego.

 4. Fundacja może używać skróconej nazwy, tj. Fundacja LUDZKI GEST. 

 5. Nazwa Fundacji oraz jej symbole są prawnie zastrzeżone.

§ 2

1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Opole.

§ 3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność 
także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw sportu. 

§ 5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 6

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



Rozdział II
CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celem głównym Fundacji jest kształtowanie pożądanych postaw wśród dzieci i młodzieży 
poprzez wspieranie ich rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem kultury fizycznej.

Cel główny realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

1)  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

2) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

3)  organizacja oraz wsparcie w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,

4)  ochrona i promocja zdrowia,

5)  działalność charytatywna,

6)  promocja i organizacja wolontariatu,

7) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 
praw dziecka,

8)  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

9) działalność na rzecz rozwoju oraz wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 
oświaty i wychowania,

10) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

11) działalność na rzecz równych praw i przeciwdziałanie dyskryminacji na wszelkich 
poziomach,

12) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

13) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami,

14)  promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,

15) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 8

Cele Fundacji realizowane będą poprzez następujące rodzaje działań:

a) prowadzenie działań wspierających rozwój i kształtujących pożądane postawy wśród

dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

b) organizowanie wyjazdów: wypoczynkowych, wychowawczych, terapeutycznych,

rehabilitacyjnych i innych,

c) organizacja imprez i wydarzeń, m.in. sportowych, o charakterze promocyjnym,

informacyjnym, w ramach kampanii społecznych, plenerowych, masowych, publicznych i

innych,

d) organizacja wypoczynku dzieciom i młodzieży,



e) organizowanie , finansowanie i prowadzenie spotkań, warsztatów, szkoleń i wykładów,

akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, odczytów, konkursów,

festiwali, giełd, targów, pokazów, pikników, zjazdów i innych wydarzeń,

f) oferowanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom znajdującym się w potrzebie,

g) działalność edukacyjna, w tym prowadzenie własnych programów edukacyjnych,

h) działalność w zakresie doradztwa i poradnictwa,

i) działania profilaktyczne,

j) upowszechnianie idei wolontariatu,

k) organizowanie wsparcia informacyjnego, materialnego, psychologicznego i innych dla

osób znajdujących się w potrzebie, trudnej sytuacji życiowej lub kryzysie,

l) wszechstronne wsparcie dla osób niepełnosprawnych,

ł) działalność naukowa i badawcza,

m) współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz 
osobami fizycznymi i prawnymi, zainteresowanymi działalnością Fundacji, w zakresie 
realizacji celów Fundacji,

n) działalność wydawnicza, wystawiennicza, publicystyczna i informacyjna,

o) publikowanie materiałów o charakterze naukowym, popularno-naukowym i

dydaktycznym,

p) aktywizacja i animacja środowiska lokalnego,

r) zapraszanie do współpracy specjalistów i konsultantów z zakresu specjalności,

odpowiadających działaniom w ramach realizacji poszczególnych celów,

s) organizowanie, przeprowadzanie i/lub konsultowanie kampanii społecznych,

t) działalność promocyjna,

u) fundraising,

w) tworzenie programów i projektów w zakresie realizacji celów szczegółowych,

v) wspieranie rozwoju samorządności, kapitału ludzkiego i społecznego oraz społeczeństwa

demokratycznego,

x) powoływanie jednostek organizacyjnych ukierunkowanych na osiągnięcie celów Fundacji,

y) inne działania, nieuwzględnione w § 7 niniejszego Statutu, istotne dla realizacji celu

głównego lub celów szczegółowych Fundacji.

§ 9

Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać osoby fizyczne oraz osoby prawne, 



jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,  których działalność jest 
zbieżna z działaniem Fundacji.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

Fundusz Założycielski stanowi wkład gotówkowy wniesiony przez Fundatora w wysokości 
1000 zł ( jeden tysiąc złotych). 

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz przedmioty majątkowe nabyte w 
czasie działalności statutowej, w szczególności:

a) subwencje, dotacje, zapisy, darowizny i spadki przekazywane w złotych polskich, 
wartościach dewizowych, przedmiotach i nieruchomościach wniesione przez osoby fizyczne 
niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania, lub osoby prawne mające swoje 
siedziby w kraju i za granicą,

b) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na kontach Fundacji,

c) wpływy ze zbiórek, aukcji i imprez organizowanych na rzecz Fundacji,

d) wpływy od sponsorów,

e)  dochody z majątku Fundacji,

f ) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;

g) dochody z działalności gospodarczej Fundacji                                                                        
h) inne wpływy i przychody.

2. Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 
członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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",

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów 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,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 13

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



realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania 
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi 
spadkowe.

§ 15

Osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji (jednorazowej lub 
łącznej) w wysokości co najmniej 20.000 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych) lub, w przypadku 
osób zagranicznych, w wysokości odpowiadającej co najmniej równowartości w.w. kwoty , 
uzyskują tytuł Sponsora Fundacji.

Tytuł Sponsora ma charakter osobisty i jest przyznawany przez Zarząd.

§ 16

1.Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub 
jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 
publicznego. 

Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym 
określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących 
rachunkowości. 

2.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących 
realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie 
użyteczną w sferze zadań publicznych. Działalność gospodarcza fundacji jest działalnością 
dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego .

§ 17

1 .Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego realizującą cele dla 
których została powołana poprzez: (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):

Aktywizację i wyrównywanie szans u dzieci i młodzieży rekonwalescentów i z ubogich 
rodzin poprzez prowadzenie działań, które mają na celu nabywanie, podtrzymywanie 
i rozwijanie umiejętności i zainteresowań zwiększających szansę lepszego 
funkcjonowania psychospołecznego w swoim środowisku i budowanie poczucia 
własnej wartości tychże dzieci, (85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację) 

Organizowanie i dofinansowanie obozów sportowych dla dzieci szczególnie 
uzdolnionych w zakresie sportu nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z 
uwagi na niedostatek środków finansowych. (85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji 
sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych) 

Kupno sprzętu sportowego dla dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie sportu nie 
mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków 
finansowych.(88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie 
indziej niesklasyfikowana) 

Dofinansowanie kupna sprzętu sportowego dla dzieci szczególnie uzdolnionych w 
zakresie sportu nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na 
niedostatek środków finansowych. (88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana) 



Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących 
realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych. 
(88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana) 

Organizowanie kwest pieniężnych. (88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana) 

Organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą. (88.99.Z - 
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana) 

Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych (94.99.Z - Działalność 
pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana) 

Organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych. 
(93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna )

Przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom szczególnie uzdolnionym.
(88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana)  

Organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego 
przekazu. (88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana) 

Kształcenie w zakresie kreatywnych działań (kursy, szkolenia, warsztaty, obozy). 
(85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane) 

Finansowanie prac  wydawniczych i dzieł sztuki. (90. 03.Z - Artystyczna i literacka  
działalność twórcza 

Udzielanie stypendiów i nagród. (88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana) 

Propagowanie i dystrybucję: publikacji, dzieł nauki i sztuki, rzeczy związanych ze 
sportem. (90. 03.Z - Artystyczna i literacka  działalność twórcza 

Organizowanie spotkań, koncertów, sympozjów, kursów, konkursów, wystaw, 
wernisaży, imprez sportowych oraz aukcji. (82.30.Z Działalność związana z 
organizacją targów, wystaw i kongresów) 

Mecenat artystyczny nad młodymi szczególnie uzdolnionymi twórcami. (94.99.Z - 
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana) 

Prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości niesione przez 
kulturę fizyczną i sport. (93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem) 

Świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom jednostkom 
podejmującym i prowadzącym działalność w zakresie celów Fundacji. (94.99.Z - 
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana) 

Dofinansowanie imprez o charakterze sportowym i kulturalnym. (88.99.Z - Pozostała 
pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana) 

Finansowanie nagród i stypendiów dla najlepszych sportowców. (88.99.Z - Pozostała 
pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana) 

Organizowanie konferencji, seminariów, prelekcji i wykładów. (85.60.Z - Działalność 



wspomagająca edukację) 

2.Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez: (według 
Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):

Organizowanie i dofinansowanie obozów sportowych dla dzieci szczególnie 
uzdolnionych w zakresie sportu nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z 
uwagi na niedostatek środków finansowych. (85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji 
sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych) 

Kupno sprzętu sportowego dla dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie sportu nie 
mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków 
finansowych. (88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie 
indziej niesklasyfikowana) 

Dofinansowanie kupna sprzętu sportowego dla dzieci szczególnie uzdolnionych w 
zakresie sportu nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na 
niedostatek środków finansowych.(88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana)  

Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących 
realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych. 
(88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana) 

Organizowanie kwest pieniężnych. (88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana) 

Organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą. (88.99.Z - Pozostała 
pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana) 

Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych (94.99.Z - Działalność pozostałych 
organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana) 

Organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych.(93.29.Z 
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna )

Przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom szczególnie uzdolnionym. 
(94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana) 

Organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego 
przekazu. (88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana) 

Propagowanie i dystrybucję: publikacji, dzieł nauki i sztuki, rzeczy związanych ze 
sportem. (90. 03.Z  - Artystyczna i literacka  działalność twórcza)

Organizowanie spotkań, koncertów, sympozjów, kursów, konkursów, wystaw, wernisaży, 
imprez sportowych oraz aukcji. (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, 
wystaw i kongresów) 

Mecenat artystyczny nad młodymi szczególnie uzdolnionymi twórcami. (94.99.Z - 
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana) 

Udzielanie stypendiów i nagród (88.99.Z- Pozostała pomoc społeczna bez 
zakwaterowania , gzie indziej nie sklasyfikowana )

Prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości niesione przez 



kulturę fizyczną i sport. (93. 19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem)

Świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom jednostkom 
podejmującym i prowadzącym działalność w zakresie celów Fundacji. (94.99.Z - 
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)

Dofinansowanie imprez o charakterze sportowym i kulturalnym. (88.99.Z - Pozostała 
pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana) 

Finansowanie nagród i stypendiów dla najlepszych sportowców. (88.99.Z - Pozostała 
pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana) 

Organizowanie konferencji, seminariów, prelekcji i wykładów. (85.60.Z - Działalność 
wspomagająca edukację) 

Rozdział IV

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

§ 18

1.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w 
odrębnych przepisach. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie 
służącym realizacji celów Fundacji.

2.Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio lub poprzez wyodrębniony 
zakład, bądź odrębne jednostki organizacyjne, powołane w formie jednomyślnej uchwały 
przez  cały  Zarząd Fundacji .

3.W przypadku powołania jednostek, o których mowa w ust. 2, kierują nimi i odpowiadają 
przed Zarządem Fundacji dyrektorzy jednostek, których zakres umocowania określa Zarząd 
Fundacji w akcie powołania.

4.Zarząd Fundacji określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady 
wynagradzania w jednostkach działalności gospodarczej.

5.Czysty zysk z działalności gospodarczej przeznaczany jest w całości na realizację celów 
Fundacji oraz pokrywanie kosztów jej działalności.

§ 19

1.Działalność gospodarcza, o której mowa w § 16  ust. 1, obejmuje:

a.Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);

b.Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);

c.Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(PKD 59.11.Z);

d.Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.13.Z);

e.Sprzedaż detaliczna odzieży sportowej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

(PKD 47.19 Z)



f.Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 
56.21.Z)

g.Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)

h.Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);

i.Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

j.Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet- (PKD 
47.91.Z)

k.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 
targowiskami – (PKD 47.99.Z) 

l.Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 
73.12.A)

ł.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 
73.12.B)

m.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 
(Internet) 

(PKD 73.12.C) 

n.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 
73.12.D)

Rozdział V
ORGANY FUNDACJI

§ 20

Organami Fundacji są:

- Rada Nadzorcza Fundacji 

- Zarząd Fundacji.

§ 21

Rada Nadzorcza Fundacji.

1. Rada Nadzorcza Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Nadzorcza Fundacji składa się z trzech do sześciu członków w tym Fundatora.

3. W skład Rady Nadzorczej Fundacji  Fundator.

4. Członków pierwszego składu Rady Nadzorczej powołuje Fundator. Następnych członków 
Rady Nadzorczej na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia 
składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Nadzorcza

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to 
pozbawienie go członkostwa w Radzie Nadzorczej , może nastąpić w wyniku uchwały 
podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Fundacji. Fundator 



nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Nadzorczej  Fundacji.

6. Członkostwo w Radzie Nadzorczej Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z 
członkostwa lub śmierci członka Rady.

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Nadzorczej Fundacji z pełnieniem funkcji w 
Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. Członkowie Rady Nadzorczej 
Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z 
wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z z uczestnictwem w 
pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

8. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

9. Rada Nadzorcza Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz 
oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

10. Rada Nadzorcza Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

11. Radę Nadzorczą Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy 
albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania  wniosku złożonego przez Zarząd lub Fundatora. Radę Fundacji zwołuje się za 
pomocą listów poleconych, poczty elektronicznej bądź telefonicznie. 

12.Rada Nadzorcza Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością 
głosów przy obecności przynajmniej  połowy składu, w razie równej liczby głosów decyduje 
głos Przewodniczącego.

13. Do zadań Rady Nadzorczej Fundacji  należy w szczególności:

a) Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

b) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

c) Ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie sprawozdań Fundacji , corocznych sprawozdań 
finansowych i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

d) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

e) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

f) Nadzór nad działalnością Fundacji.

g) Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o 
likwidacji Fundacji.

14.Rada Nadzorcza Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

a)żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 
działalności Fundacji,

b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.



§ 22

Zarząd  

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym prezesa, powoływanych przez Radę 
Nadzorczą Fundacji  na czas nieokreślony.

2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Radzie Nadzorczej Fundacji

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c)  śmierci członka Zarządu,

d)  decyzji o odwołaniu członka Zarządu podjętej przez Radę Nadzorczą Fundacji  z chwilą 
jej podjęcia.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, 
nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej 
działalności na rzecz Fundacji; utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku 
sądu) Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez  
Radę Nadzorczą Fundacji w  drodze uchwały. 

4. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz.

5. Do reprezentowania oraz składania  oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest 
każdy członek Zarządu działający samodzielnie. Do składania wniosków oraz dokumentów 
do Krajowego Rejestru Sądowego uprawniony jest każdy członek zarządu działający 
samodzielnie. 

7. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować każdy członek Zarządu działający 
samodzielnie.

8. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia 
obowiązków członka tego organu. Decyzję o przyznaniu członkowi zarządu wynagrodzenia i 
jego wysokości podejmuje Rada Nadzorcza Fundacji   

9.Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji w celu realizacji działań 
statutowych.

 § 23

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) realizacja celów statutowych,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g) zmiana  statutu na wniosek Rady Nadzorczej Fundacji

h) wnioskowanie o połączenie Fundacji z inną fundacją lub likwidację Fundacji.



2.Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać roczne sprawozdanie z działalności 
Fundacji, Radzie Nadzorczej Fundacji

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 
połowy składu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa Zarządu. 
Uchwały Zarządu wymagają formy pisemnej.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. W posiedzeniach Zarządu może brać udział  Rada 
Nadzorcza Fundacji .

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU

§ 24

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek Rady Nadzorczej Fundacji 

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

 1. Dla efektywniejszego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną 
fundacją.

 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 
Fundacji.

§ 26

1. Fundacja ulega likwidacji w wypadku:

a) osiągnięcia celu, dla realizacji którego Fundacja została ustanowiona;

b) wobec wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku Fundacji.

2.  Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu Fundacji.

3.  Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Nadzorcza Fundacji  na wniosek Zarządu 
Fundacji.

4.  W przypadku likwidacji, pozostałe środki majątkowe powinny zostaną przeznaczone na 
cele, dla których Fundacja została ustanowiona.

§ 27

Fundacja składa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia corocznie sprawozdanie ze swej 
działalności za rok ubiegły.

§ 28

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym.




