
Statut fundacji pod nazwą Fundacja
Zdrowia i Kultury

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

 §1

Fundacja działa pod nazwą Fundacja Zdrowia i Kultury.

§2

Fundacja jest utworzona na czas nieoznaczony.

§3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§4

Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach (Dz.U.1991.46.203 ) i

niniejszy statut.

§5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział II
Cele, zasady, formy i zakres działania fundacji

§6

Celem Fundacji są ochrona i promocja zdrowia obywateli :

1) działania na rzecz upowszechniania postaw prozdrowotnych; 

2) działania na rzecz upowszechniania profilaktycznej ochrony zdrowia; 

3) wspieranie rozwoju zawodowego osób wykonujących zadania związane z ochroną i promocją zdrowia;

4) wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

5) wspieranie badań i działań związanych z ochroną i promocją zdrowia oraz rozwojem intelektualnym;



6) działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kraju i

zagranicą;

7) działania na rzecz osób wykluczonych społecznie w tym niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych,

ubogich;

8) działalność na rzecz integracji społecznej dzieci chorych i niepełnosprawnych;

9) działania wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie

nowych rozwiązań technicznych w sztuce i edukacji;

10) promocja turystyki i krajoznawstwa oraz turystyki rehabilitacyjnej i balneologicznej;

11) wspieranie i promocja ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

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

13) promocja kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i za granicą;

14) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości

narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

15) wspieranie parafii kościelnych w Polsce i zagranicą oraz ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza

granicami kraju; 

16) wspieranie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku

publicznego w zakresie określonym w w/w punktach 1-15.

§7

1. Zasadą działania Fundacji jest realizacja celów, o których mowa w § 6, poprzez wdrażanie programu pod

nazwą „Akademia Zdrowia i Urody”. Program „Akademia Zdrowia i Urody” jest tworzony i zmieniany przez

Fundatora. 

2. Formą realizacji celów Fundacji jest prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej i

wydawniczej, służącej  realizacji celów określonych w § 6. 

3. Zakres działania Fundacji obejmuje ogół społeczności. 

§8

Szczegółowe zasady, formy i zakres działania Fundacji, a w szczególności sposób tworzenia programów

określają akty wewnętrzne Fundacji. 

§9



Określona w niniejszym rozdziale działalność statutowa Fundacji jest wyłączną statutową działalnością Fundacji i

dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności, w sferze zadań publicznych.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji

§10

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 20 000 PLN, wniesiony przez Fundatorkę.

§11

Środki na realizację celów Fundacji  pochodzą w szczególności z: 

1. darowizn, dotacji, spadków i zapisów,

2. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4. odsetek bankowych i dywidend,

§12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd 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.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§13

Organami Fundacji są Zarząd i Rada Nadzorcza.

§14

1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację. 

2. Fundator powołuje pierwszy skład Zarządu, w tym prezesa.

3. Zarząd składa się od jednego do trzech członków. 

4. Kolejny  Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.

5. Do Zarządu może być powołana Fundatorka.

§15

1. Członków zarządu powołuje się na okres 5 lat. 

2. Członkowie zarządu mogą być odwołani w każdym czasie przez Radę Nadzorczą. 

3. Członkowie zarządu mogą być wynagradzani, przy czym zasady ich wynagradzania ustala Rada Nadzorcza.



§16 

Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Fundacji i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności

sądowych i pozasądowych Fundacji.

§17

Oświadczenia w imieniu Fundacji składają:

1. w przypadku zarządu jednoosobowego – jeden członek Zarządu

2. w przypadku zarządu wieloosobowego –  dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§18

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. 

2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu

zwykłych czynności Fundacji.

3. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ustępie 2, choćby jeden z pozostałych członków

Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji,

wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. 

4. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o

posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. 

§19

W umowie między Fundacją a członkiem zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Rada Nadzorcza. 

§20

1. Rada nadzorcza jest kolegialnym organem nadzorczym i kontrolnym. W zakresie wykonywania nadzoru i

kontroli rada nadzorcza nie podlega zarządowi. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością

Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

2. Rada nadzorcza składa się z 2 do 3 osób. 

3. Do rady nadzorczej może być powołana Fundatorka.

4. Fundatorka powołuje pierwszy skład Rady Nadzorczej.

5. Kolejnych członków rady powołuje rada własnymi uchwałami.

§21

1. Członków rady nadzorczej powołuje się na 5 lat . 

2. Członkowie rady nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie przez uchwałę podjętą przez pozostałych

członków  Rady zwykłą większością głosów.

3. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:



1. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z

winy umyślnej,

3. odwołania, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu,

4. śmierci członka.

1. Członkowie rady nadzorczej mogą być wynagradzani. Wysokość wynagrodzenia określa się  z

uwzględnieniem postanowień § 24.

2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§22

Fundatorka może uchwalić regulamin pracy zarządu i rady nadzorczej, które obowiązują odpowiednio członków

zarządu i rady nadzorczej. 

§23

1. Fundatorka może powołać radę programową Fundacji. 

2. Rada programowa Fundacji jest ciałem doradczo-opiniodawczym. 

3. Fundatorka powołuje i odwołuje poszczególnych członków rady programowej Fundacji.

4. Rada programowa Fundacji działa w oparciu o uchwalony przez Fundatorkę regulamin.

Rozdział V
Ograniczenia i zakazy

§24

Członkowie rady nadzorczej:

1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2. nie mogą być osobami, które kiedykolwiek zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy

umyślnej,

3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w

wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz.

1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

§25

Niniejszy statut zabrania:



1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków,

członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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. przekazywania ich majątku na rzecz ich 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,

3. 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 ze

statutowego celu organizacji,

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§26

1. Zmiana statutu należy do wyłącznej kompetencji Fundatorki.

2. Fundatorka może zmienić cel Fundacji.

§27

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej

środków finansowych i majątku.

§28

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o

fundacjach, instytucjom, których działalność, w opinii Fundatorki, wymaga wsparcia. 

Statut w powyższym brzmieniu ustaliła Fundatorka dnia 15 marca 2019 r.

……………………………………………….

Bogusława Zofia Witer


