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STATUT  
 

FUNDACJI KOCHASZ DOPILNUJ 
 
 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KOCHASZ DOPILNUJ, zwana dalej Fundacją, 
ustanowiona przez:  

1) Annę Katarzynę Szołucha-Pogorzelską, 
2) Małgorzatę Lakowską, 
3) Renatę Annę Kabas-Komorniczak, 

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz 
Edytę Czartoryską - Ganczewską w Kancelarii Notarialnej  w Warszawie, ul. Zgody 
3 lok. 1, w dniu 30 stycznia 2020 roku (Repertorium A nr 945/2020). 
 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 
fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz na 
podstawie niniejszego Statutu. 

 
§ 2 

 
Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 
 

§ 3 
 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 
 

2. Fundacja zostaje powołana na czas nieoznaczony. 
 

§ 4 
 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego 
realizowania celów społecznych i gospodarczych może ona prowadzić działalność 
także na terenie innych państw. 
 

2. Fundacja może dla celów współpracy z podmiotami zagranicznymi posługiwać się 
odpowiednikami swojej nazwy w językach obcych. 

 
§ 5 

 
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia. 
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§6 
 

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i medale honorowe i przyznawać je 
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym 
zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji jej celów. 
 

2. O przyznaniu odznaki, tytułu honorowego, nagrody lub wyróżnienia decyduje 
Zarząd Fundacji. 

 
§7 
 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie. 
 

2. Fundacja może zatrudniać pracowników, powierzać wykonywanie określonych 
czynności lub zadań w ramach innego stosunku prawnego niż umowa o pracę oraz 
korzystać z pomocy wolontariuszy. 

 
§8 
 

Fundacja może posługiwać się unikalnym znakiem rozpoznawczym – logo Fundacji. 
 

§9 
 

Fundacja może być członkiem międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń o celach 
zbieżnych z celami statutowymi Fundacji lub podobnych do tych celów. 
 
 

Cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 10 
 

1. Celami Fundacji są: 
1) podejmowanie działań edukacyjnych mających na celu zwiększenie w 

społeczeństwie świadomości w zakresie chorób, ich wczesnego wykrywania 
oraz profilaktyki zdrowotnej, 

2) niesienie wszechstronnej pomocy na rzecz osób chorych, osób po przebytej 
chorobie i ich rodzin, w celu aktywacji społecznej i zawodowej,                                          

3) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób chorych  
oraz osób po przebytej chorobie, 

4) organizowanie pomocy społecznej dla osób po przebytej chorobie i ich rodzin,  
5) prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, edukacyjnej, oświatowej, 

wychowawczej i kulturalnej w zakresie chorób, ich wczesnego wykrywania 
oraz profilaktyki zdrowotnej, 

6) tworzenie warunków dostępu do różnorodnych form wypoczynku i terapii dla 
osób chorych i osób po przebytej chorobie, 

7) ochrona i promocji zdrowia. 
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2. Fundacja realizuje swoje cel poprzez: 
 

1) organizowanie akcji społecznych i edukacyjnych zachęcających do  
profilaktyki zdrowotnej oraz badań, w tym samobadania, pozwalających na  
wczesne wykrycie choroby, 

2) wspieranie pacjentów, osób po przebytej chorobie i ich rodzin, w  
tym poprzez pomoc materialną oraz organizowanie pomocy psychologicznej  
oraz akcji wolontariackich w placówkach medycznych, 

3) organizowanie warsztatów i sesji fotograficznych mających na celu  
wsparcie osób z widocznymi efektami ubocznymi leczenia, 

4) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie  
chorób, ich wczesnego wykrywania oraz profilaktyki zdrowotnej, w tym za  
pośrednictwem strony internetowej Fundacji, 

5) prowadzenie działalności mającej na celu zwiększenie zatrudnienia  
osób chorób i osób po przebytej chorobie, 

6) tworzenie warunków do otwierania osób chorych i osób po przebytej  
chorobie na nowe zainteresowania oraz do realizacji przez te osoby  
zainteresowań, na przykład poprzez organizację warsztatów, 

7) współpracę z organami administracji publicznej mającą na celu  
podniesienie standardów opieki medycznej, 

8) udział w wydarzeniach związanych z ochroną zdrowia takich jak  
warsztaty, konferencje, sympozja, 

9) organizowanie wydarzeń sportowych dla osób chorych i osób po  
przebytej chorobie.  

  
§ 11 

 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i 
instytucji zbieżnych z jej celami. 
 
 

Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 12 
 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000,00 (słownie: trzy 
tysiące) złotych przyznany przez Fundatorki w częściach równych, z czego 1.000,00  
(słownie: jeden tysiąc) złotych przeznaczone jest na działalność gospodarczą 
Fundacji. 
 

2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 

3. Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są wyłącznie na realizację celów 
statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 
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§ 13 
 

Dochody Fundacji pochodzić mogą z: 
1) darowizn, spadków i zapisów, 
2) dotacji, subwencji i grantów, 
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
4) odsetek z lokat bankowych, praw majątkowych nabytych w toku działalności,  
5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 

 
§ 14 

 
1. Fundacja przyjmuje dotacje, darowizny, spadki i zapisy w postaci pieniężnej i w 

postaci papierów wartościowych, jak również w postaci praw majątkowych i rzeczy 
związanych z działalnością Fundacji.  
 

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być 
użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub 
donatorów. 
 

3. Dochody z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 
realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 
4. Fundacja może przyjmować dotacje, subwencje lub darowizny adresowane do 

wybranej grupy osób na realizację konkretnego celu.  
 

5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 
prawa składa Zarząd Fundacji. 

 
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd Fundacji składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 
 

§ 15 
 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem 
Fundacji w stosunku do członków organów 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. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz 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.  
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3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz 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 
Fundacji. 

 
4. Fundacja nie może nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
§ 16 

 
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:  

1) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 
(47.19.Z), 

2) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 
(47.91.Z), 

3) wydawanie książek (58.11.Z), 
4) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), 
5) działalność portali internetowych (63.12.Z), 
6) działalność fotograficzna (74.20.Z), 
7)  działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 
8)  pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), 
9) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

(85.59.B,) 
10)  działalność wspomagająca edukację (85.60.Z). 

 
2. Cały dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczony będzie na 

realizację jej celów statutowych. 
 

3. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez 
uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z 
udziałem podmiotów zagranicznych – na zasadach określonych w stosownych 
przepisach. 

 
 

Władze Fundacji 
 

§ 17 
 

Władze Fundacji stanowią Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji. 
 

§ 18 
 

1. Zarząd Fundacji powoływany i odwoływany jest przez Radę Fundacji. Rada Fundacji 
wskazuje, który z członków Zarządu pełnił będzie funkcję prezesa Zarządu.  
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2. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do czterech osób powoływanych na trzyletnią 
kadencję.  
 

3. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
 

4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci 
członka Zarządu. 
 

5. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu w każdym czasie. 
 

6. W skład Zarządu może wchodzić Fundator lub inne osoby. 
 

7. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. 
 

8. W umowie pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze pomiędzy 
Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje Rada Fundacji. 

 
§ 19 

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

 
2. Do zadań Zarządu należy: 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 
b) uchwalanie regulaminów, 
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
d) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, 
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji, 
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, dotacji i grantów, 
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji, 
h) przyznawanie przez Fundację odznak, tytułów honorowych, medali 

honorowych, nagród, wyróżnień i certyfikatów, 
i) podejmowanie decyzji i działań w innych sprawach niezastrzeżonych dla 

kompetencji innych organów Fundacji. 
 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością 
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej ilości 
głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 
 

4. Do zwoływania posiedzeń Zarządu uprawniony jest każdy jego członek. 
 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 
należących do zadań Fundacji. 
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6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 
 

7. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swojej funkcji mogą otrzymywać 
wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Fundacji. 
  

8. Zarząd może udzielić prokury łącznej lub samoistnej. 
 

§ 20 
 

Oświadczenia w imieniu Fundacji w sprawach niemajątkowych składa każdy członek 
Zarządu samodzielnie. Oświadczenia w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych 
związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych lub rozporządzaniem majątkiem 
Fundacji do kwoty 10000 (dziesięć tysięcy) złotych składa każdy członek Zarządu 
Fundacji samodzielnie. Oświadczenia w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych 
związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych lub rozporządzaniem majątkiem 
fundacji powyżej kwoty 10000 (dziesięć tysięcy) złotych składa dwóch członków 
Zarządu Fundacji łącznie lub członek Zarządu Fundacji łącznie z prokurentem.  
 

§ 21 
 

1. Rada Fundacji stanowi organ nadzorczy i opiniodawczy Fundacji. 
 

2. Członków Rady Fundacji pierwszej kadencji powołują Fundatorzy. Następnych 
członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub celem 
rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada Fundacji uchwałą podjętą bezwzględną 
większością głosów. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego 
Rady Fundacji. 
 

3. Rada Fundacji składa się z od trzech do pięciu osób powoływanych na trzyletnią 
kadencję.  
 

4. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci 
członka Rady. 
 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, członek Rady Fundacji może zostać 
odwołany przez Radę Fundacji uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów. 
 

7. W skład Rady Fundacji może wchodzić Fundator lub inne osoby. 
 

8. Członkiem Rady Fundacji nie może być: 
a) członek Zarządu Fundacji ani osoba  pozostawać z członkiem Zarządu Fundacji 

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej, 

b) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
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§ 22 
 

1. Do zadań Rady Fundacji należy: 
a) opiniowanie planów działalności Fundacji, 
b) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd Fundacji, 
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji oraz rocznych 

sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji i udzielanie absolutorium 
Członkom Zarządu Fundacji, 

d) nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji, 
e) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji, 
f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, 
g) zatwierdzanie uchwał Zarządu Fundacji w przedmiocie zmiany statutu 

Fundacji, połączenia Fundacji z  inną fundacją, likwidacji Fundacji, 
h) reprezentowanie Fundacji przy zawieraniu umów z członkami Zarządu Fundacji 

i w sporach z nimi, 
i) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji. 

 
2. Rada jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich 

dokumentów dotyczących działalności Fundacji. 
 
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą 

większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Rady. W razie równej 
ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji. 

 
4. Do zwoływania posiedzeń Rady Fundacji uprawniony jest każdy jej członek. 
 
5. Posiedzenia Rady Fundacji powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku. 
 
6. W posiedzenia Rady Fundacji mogą brać udział Członkowie Zarządu Fundacji, o ile 

Rada Fundacji nie postanowi inaczej. Członkowie Zarządu Fundacji uczestniczą w 
posiedzeniach Rady Fundacji bez prawa głosu. 

 
7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 
 
8. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swojej funkcji mogą otrzymywać jedynie 

zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 
 

Zmiana Statutu 
 

§ 23 
 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w formie uchwały powziętej 
bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich jego członków; dla swej 
skuteczności uchwała wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. Zmiany statutu 
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mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i 
określonych w akcie założycielskim. 
 

 
Połączenie z inną fundacją 

 
§ 24 

 
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich 

celów. 
 

§ 25 
 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje 
zapadają w drodze uchwały powziętej bezwzględną większością głosów w obecności 
wszystkich jego członków i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę 
Fundacji. 
 
 

Likwidacja Fundacji 
 

§ 26 
 

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

2. Likwidatorem są członkowie Zarządu. 
 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która dla 
swej skuteczności uchwała wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.  
 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 
przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w 
Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

  
§ 27 

 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym.  
 
 
 
Statut sporządzono oraz podpisano w dniu 31 stycznia 2020 roku w Warszawie. 
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Podpisy Fundatorek: 
 
 
Anna Katarzyna Szołucha – Pogorzelska _______________________  
 
 
Małgorzata Lakowska    _______________________  
 
 
Renata Anna Kabas-Komorniczak  _______________________ 


