
 Statut fundacji  

Niezdiagnozowani  

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Fundacja pod nazwą Niezdiagnozowani, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Fundacją”, 

działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2020, poz. 2167 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez fundatora Pamelę Martę Kozioł, zwaną dalej: „Fundatorem”, 

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Kancelaria Notarialna J. Smolińska D. 

Nurzyński s.c., w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Sowińskiego 25 lok. 40, 01-105 

Warszawa, w dniu 12.02.2021 r. (Rep. A. nr Repertorium A 2035/2021 

 

§ 2. 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów 

statutowych. 

 

§ 3. 

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa. 

 

§ 4. 

Fundacja ma prawo do używania odznak i pieczęci z nazwą i adresem Fundacji. 

 

§ 5. 

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym 

dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się 

tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.  

 

§ 6. 

Fundacja została powołana na czas nieoznaczony. 

 

§ 7. 

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.  

 

§ 8. 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym 

nieposiadających osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji oraz przyczyniającym się do realizacji 

celów Fundacji. 

 

§ 9. 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia. 

 

Rozdział II. 

Cele i zadania Fundacji 

§ 10. 

1. Celami statutowymi Fundacji są: 

a) świadczenie pomocy społecznej dla osób dotkniętych przez ostre lub przewlekłe schorzenia, 

przez choroby o nieznanej etiologii; 

b) prowadzenie działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych 

problemem przewlekłych chorób, będących w trakcie diagnostyki; 

c) prowadzenie działalności charytatywnej; 



d) prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn w procesie diagnostyki 

schorzeń i leczenia; 

e) ochrona i promocja zdrowia, w tym świadczenie działalności leczniczej w rozumieniu ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654, z późn. zm.); 

f) świadczenie działalności na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością, przez długotrwale 

rozwijającą się chorobę bez ostatecznego rozpoznania, a także po rozpoznaniu choroby –

udzielanie pomocy psychologicznej; 

g) prowadzenie działalności na rzecz nauki, oświaty, edukacji i szkolnictwa wyższego w obszarze 

tematycznym psychologii i medycyny; 

h) prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych ostrymi lub przewlekłymi 

chorobami, niezdiagnozowanymi; 

i) prowadzenie promocji i organizacji wolontariatu; 

j) wspieranie i upowszechnianie form aktywności fizycznej o działaniu zdrowotnym, 

rehabilitacyjnym i terapeutycznym; 

k) współpracowanie z placówkami wychowawczymi, oświatowymi i opiekuńczymi oraz 

działającymi w zakresie oświaty zdrowotnej, w tym podejmowanie współpracy skierowanej na 

rzecz wsparcia chorych bez diagnozy; 

l) promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy z powodu choroby; 

m) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej; 

n) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie rozwoju świadomości społecznej dotyczącej 

życia osób z niepełnosprawnością lub chorobą, chorobą bez ostatecznego rozpoznania; 

o) promowanie i wspieranie działań w zakresie metod terapii przewlekłego bólu; 

p) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 

q) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 

rozwiązań ułatwiających życie osób długotrwale poszukujących diagnozy; 

r) promowanie i podejmowanie działań w zakresie rozwoju kultury, sztuki i turystyki,  

zwiększających dostępność do powyższych dziedzin życia dla osób niepełnosprawnych; 

s) świadczenie wsparcia psychologicznego oraz wsparcia w realizacji podstawowych potrzeb 

życiowych dla osób dotkniętych przewlekłą chorobą; 

t) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich; 

u) upowszechnianie i ochrona praw pacjentów; 

v) prowadzenie działalności na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwoju kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami; 

w) prowadzenie współpracy ze służbą zdrowia, wsparcia w integracji danych na temat pacjentów 

w tym osób chorych, borykających się z brakiem diagnozy i długim okresem oczekiwania na 

rozpoznanie; 

x) przeciwdziałanie dyskryminacji chorych przewlekle, w tym chorych bez ostatecznego 

rozpoznania zarówno na rynku pracy jak i w otoczeniu społecznym i w służbie zdrowia. 

 

§ 11. 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie konferencji, seminariów, 

warsztatów, spotkań, zjazdów naukowych związanych z tematyką chorób, w tym: chorób 

rzadkich, trudnych przypadków diagnostycznych, medycyny, psychologii zdrowia, współpracy 

pomiędzy pacjentem a lekarzem;  

b) prowadzenie portalu internetowego poświęconego wsparciu przewlekle chorych oraz promocji 

nauki, integracji środowiska lekarzy ze środowiskiem pacjentów, a także promocji zdolności 

chorych i wszelkiego rodzaju wartościowych innowacji na rzecz chorych; 

c) prowadzenie grup wsparcia w formie stacjonarnej, elektronicznej i wirtualnej; 

d) podejmowanie prac mających na celu stworzenie i obsługę innowacyjnej bazy danych o historii 

rozwoju chorób niezdiagnozowanych pacjentów oraz pacjentów zdiagnozowanych po wielu 

latach, dostępnej zarówno w wersji dla pacjentów dotkniętych problem długiej diagnostyki jak 



i lekarzy opiekujących się trudnym diagnostycznie przypadkiem oraz naukowców z obszaru 

medycyny;  

e) nawiązywanie współpracy z uczelniami medycznymi w zakresie współpracy i edukacji, w 

zakresie diagnostyki złożonych przypadków chorobowych;  

f) wykonywanie tłumaczeń na języki obce i nagłaśnianie wśród polskich i zagranicznych 

specjalistów najbardziej skomplikowanych historii medycznych rozwoju objawów 

podopiecznych Fundacji;  

g) dystrybuowanie materiałów edukacyjnych o odpowiednim dialogu z pacjentem wśród lekarzy; 

h) prowadzenie współpracy z instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi z branży naukowej, 

branży medycznej, w tym jednostkami prowadzącymi programy badawcze w zakresie chorób 

rzadkich oraz chorób o nieznanej etiologii; 

i) inicjowanie, tworzenie, organizowanie, uczestniczenie, finansowanie i wdrażanie programów 

edukacyjnych, programów badawczo-naukowych; 

j) pośredniczenie pomiędzy chorymi zakwalifikowanymi do programów pomocy Fundacji a 

krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi, z obszaru medycyny; 

k) współpracowanie z jednostkami zrzeszającymi specjalistów z zakresu psychologii, celem 

obiektywizacji objawów psychosomatycznych i somatycznych;  

l) wspieranie podopiecznych Fundacji w formułowaniu wniosków o objęcie programem 

badawczym krajowym lub zagranicznym;  

m) zaangażowanie kompetentnych osób do pracy na stanowisku koordynatora lokalnego lub 

opiekuna rodzin dla danego województwa; 

n) udzielanie wsparcia w pozyskiwaniu sprzętu dla osób dotkniętych niepełnosprawnością, 

w wyniku niezdiagnozowanego / diagnozowanego schorzenia; 

o) podejmowanie współpracy ze szkołami kształcącymi pielęgniarki, opiekunów MOPS, 

opiekunów osób chorych oraz asystentów zdrowienia w celu umożliwienia odbycia stażu 

studentom oraz absolwentom uczelni w Fundacji;  

p) zapewnianie wsparcia w streszczaniu i porządkowaniu faktów o rozwoju chorób, poprzez 

opracowywanie raportów o danym przypadku dla specjalistów; 

q) edukowanie otoczenia, poprzez prowadzenie kampanii społecznych w zakresie problemu 

długotrwałej choroby bez diagnozy lub o przypadkach osób posądzonych o tło 

psychosomatyczne chorób, które z czasem okazały się chorobą o podłożu somatycznym; 

r) świadczenie wsparcia zarówno dla osób żyjących samotnie jak i rodzin, w procesie 

poszukiwania diagnozy dla rozwijającego się ostrego lub przewlekłego schorzenia oraz 

poszukiwanie metod diagnostyki i leczenia, najlepszych specjalistów w danej dziedzinie 

medycyny zarówno w Polsce jak i za granicą; 

s) promowanie twórczości i przedsięwzięć / projektów chorych i jednocześnie podopiecznych 

Fundacji poprzez organizowanie wydarzeń społecznych, kulturalnych, kampanii internetowych, 

kampanii marketingowych, konferencji, kampanii społecznych, 

t) świadczenie wsparcia psychologicznego oraz wsparcie w planowaniu kariery dla osób, którym 

choroba odbiera zdolność do zaangażowania zawodowego na pełen etat; 

u) promowanie działalności Fundacji w szpitalach: na oddziałach chorób rzadkich, chorób 

onkologicznych oraz immunologicznych cechujących się długim okresem rozpoznania, np.: 

przez plakaty, ulotki, newslettery; 

v) nagłaśnianie w środowisku medycznym historii chorych uznanych za najbardziej złożone i 

wymagające jak najszybszej diagnostyki w formie biuletynów i newsletterów; 

w) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie kampanii społecznych, promocyjnych 

i informacyjnych łamiących schematy w postrzeganiu chorych przewlekle, zarówno 

w środowisku społecznym jak i otoczeniu medycznym oraz prowadzenie integracji z 

aktywistami działającymi w tematyce chorób przewlekłych; 

x) opracowywanie, wdrażanie, promowanie, wspieranie i finansowanie rozwiązań technicznych i 

organizacyjnych służących realizacji celów statutowych; 

y) prowadzenie współpracy z przedsiębiorstwami i organizacjami przedsiębiorstw 

nad stworzeniem produktów / usług pomocnych mających na celu łagodzenie objawów i 

skutków schorzenia w trakcie długotrwałej diagnostyki; 



z) inicjowanie, organizowanie, promowanie, wspieranie i finansowanie imprez i wydarzeń 

naukowych, gospodarczych, sportowych, kulturalnych lub o wydarzeń charakterze społecznym; 

aa) współpracowanie w realizacji zadań statutowych z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o 

podobnych celach; 

bb) inicjowanie, opracowywanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie innych działań, 

mających na celu realizację celów statutowych. 

2. Działalność statutowa ma charakter niedochodowy. 

 

§ 12. 

1. Fundacja może współdziałać z osobami fizycznymi i prawnymi dla osiągania wspólnych celów 

statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub 

całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy. 

2. Fundacja może prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach statutowych Fundacji.  

3. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może być członkiem lub wspierać inne fundacje 

polskie i zagraniczne, organizacje zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych 

z celami statutowymi Fundacji. 

 

Rozdział III.  

Majątek i dochody Fundacji 

§ 13. 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w jaki Fundator wyposażył Fundację w kwocie 

2.500 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), a także środki finansowe, nieruchomości, 

ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne nabyte przez Fundację w toku jej działania. W 

ramach funduszu założycielskiego, Fundator przeznaczył na działalność gospodarczą Fundacji 

prowadzoną dla pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji, kwotę 1 000 zł (słownie: 

tysiąc złotych). 

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu, o którym mowa w ust. 1 oraz z przychodów 

uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie. 

3. Przychody Fundacji pochodzą z: 

a) darowizn Fundatora; 

b) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów; 

c) dotacji, datków, subwencji, grantów; 

d) z majątku Fundacji; 

e) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;  

f) zbiórek w rozumieniu ustawy z dnia 14.03.2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek 

publicznych; 

g) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą; 

h) funduszy Unii Europejskiej; 

i) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej; 

j) ofiarności publicznej i sponsoringu. 

4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we 

właściwych bankach, zgodnie z przepisami prawa. 

5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym. 

 

§ 14. 

1. Środki pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich 

celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. W przypadku otrzymania darowizny 

przyjmuje się, że jest ona przeznaczona na cele statutowe. 

2. 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. 

 



§ 15. 

1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

członków Rady Fundacji, członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi 

członkowie Rady Fundacji, Zarządu lub pracownicy Fundacji pozostają w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, 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) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu lub 

pracowników Fundacji 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) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu lub 

pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań 

statutowych Fundacji; 

d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, 

członkowie Zarządu, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

§ 16. 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie: 

a) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), 

b) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), 

c) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

86.90.E), 

d) wydawanie książek (PKD 58.11.Z), 

e) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), 

f) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), 

g) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z) 

h) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z) 

i) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 

72.20.Z) 

j) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 

i technicznych (PKD 72.19.Z) . 

 

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

§ 17. 

Organami Fundacji są: 

a) Zarząd Fundacji, 

b) Rada Fundacji. 

 

Zarząd Fundacji 

§ 18. 

1. Zarząd kieruje Fundacją oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z od 1 (jednej) do 6 (sześciu) osób, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, 

powoływanych na czas nieoznaczony. 

3. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje Fundator w drodze uchwały. 

4. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu Fundacji i staje na jego czele jako Prezes Zarządu 

Fundacji. 

5. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla 

rozszerzenia składu, powołuje Rada Fundacji. Rada Fundacji podejmuje uchwałę w przedmiocie 

odwołania członka Zarządu. 



6. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji, utraty praw 

obywatelskich, na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z 

winy umyślnej lub odwołania z pełnionej funkcji. 

7. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić tylko z ważnych przyczyn, w tym naruszenia przez 

członka Zarządu obranych celów statutowych Fundacji oraz działanie na niekorzyść Fundacji. 

Odwołanie następuje w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady 

Fundacji. 

8. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i członka Zarządu Fundacji. 

9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną 

uchwałę. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych  

i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji. 

10. Członkami Zarządu nie mogą być osoby: 

a) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwa skarbowe. 

b) będące członkiem Rady Fundacji ani osobą pozostającą z nim w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

 

§ 19. 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 

b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 

c) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

d) ustalanie budżetu oraz planów jego realizacji zgodnie ze statutowymi celami Fundacji; 

e) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji; 

f) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych oraz podejmowanie uchwał dotyczących 

realizacji celów statutowych Fundacji; 

g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile 

nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego statutu; 

h) ustalanie planów działania Fundacji oraz planów ich realizacji zgodnie ze statutowymi celami 

Fundacji; 

i) realizowanie uchwał Rady Fundacji; 

j) decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na 

wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji; 

k) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji; 

l) wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji 

Fundacji i przeznaczenia jej majątku; 

m) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji; 

n) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o rachunkowości; 

o) ustanawianie i przyznawanie odznak i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień 

zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym, prawnym lub innym 

jednostkom organizacyjnym. 

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

działalności Fundacji. 

 

§ 20. 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, przesyłając informację pozostałym 

Członkom Zarządu Fundacji o terminie posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w 

przypadku braku takiej możliwości listem poleconym - na co najmniej 7 dni przed planowanym 

posiedzeniem. 

3. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu 

Fundacji. 

 

 



§ 21. 

1. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

2. Do ważności uchwał wymagana jest obecność Prezesa Zarządu. 

3. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos. 

5. Zarząd ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z 

celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad 

uchwałami. 

 

§ 22. 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest jednoosobowe działanie Prezesa 

Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 

Rada Fundacji 

§ 23. 

1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu Fundacji. W zakresie 

wykonywania nadzoru Rada Fundacji nie podlega Zarządowi Fundacji. 

2. Rada Fundacji posiada kompetencje opiniodawcze i nadzorcze. 

3. Rada Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, powoływanych na czas 

nieoznaczony. 

4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. 

5. Następnych członków Rady Fundacji, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla 

rozszerzenia składu powołuje swoją decyzją Rada Fundacji. 

6. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą złożenia rezygnacji  

z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję. 

7. Odwołania członka Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, mogą dokonać 

pozostali członkowie Rady Fundacji w formie uchwały, zwykłą większością głosów. Odwołanie 

takie może nastąpić tylko z ważnych przyczyn, w tym naruszenie przez członka Rady Fundacji 

obranych celów statutowych Fundacji oraz działanie na niekorzyść Fundacji. 

8. Członkami Rady Fundacji nie mogą być: 

a) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

b) członek Zarządu Fundacji ani osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym 

pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

9. Członkowie Rady Fundacji z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji mogą otrzymywać 

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. 

 

§ 24. 

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

a) nadzór nad działalnością Fundacji, 

b) opiniowanie wieloletnich i rocznych planów finansowych Fundacji, 

c) badanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, 

d) ocena pracy i udzielanie absolutorium Członkom Zarządu Fundacji oraz przyjmowanie 

corocznych sprawozdań z działalności Fundacji,  

e) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji, 

f) zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji, 

g) proponowanie Zarządowi Fundacji podejmowania działań w celu realizacji celów Fundacji, 

h) wyrażanie opinii w sprawie zmiany Statutu Fundacji,  

i) występowanie do Zarządu Fundacji z wnioskami o rozpatrzenie celowości podjęcia decyzji w 

przedmiocie połączenia z inną fundacją, likwidacji Fundacji. 

2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji 

udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji. 

 



 

§ 25. 

1. Rada Fundacji zbiera się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz do roku. Posiedzenia Rady 

Fundacji mogą odbywać się zdalnie. 

2. Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu, ze swego grona, Przewodniczącego. 

3. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Przewodniczący 

Rady Fundacji. 

4. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący, przesyłając informację pozostałym członkom 

Rady Fundacji o terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w przypadku braku takiej 

możliwości listem poleconym - na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem. 

5. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu 

specjalistów. 

 

§ 26. 

1. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej 

członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 

2. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji, oddając swój 

głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji lub za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość. 

3. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 2 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku 

obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji 

zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego oraz 

powołania i odwołania członka Zarządu, a także zmiany Statutu. 

 

Likwidacja Fundacji 

§ 27. 

1. Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, oraz 

braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla 

których została ustanowiona, albo braku możliwości osiągnięcia celów, dla których została 

ustanowiona. 

2. Likwidacja Fundacji wymaga podjęcia uchwały przez wszystkich Członków Rady Fundacji. 

3. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd Fundacji albo osoba powołana przez Radę Fundacji. 

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbieżne z celami 

Fundacji określonymi w statucie. Rada Fundacji podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne 

cele na jaki majątek zostanie przeznaczony. 

 

Rozdział VI.  

Postanowienia końcowe  

§ 28. 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 

kwietnia 1984 r. o fundacjach. 

4. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu 

Fundacji. 

§ 29. 

1. W skład pierwszego Zarządu Fundacji powołani zostają: 

a) Pamela Marta Kozioł – Prezes Zarządu           

b) Agnieszka Grażyna Górecka – Wiceprezes Zarządu 

c) Marta Anna Rybarczyk – Marciniak – Wiceprezes Zarządu 

2. W skład pierwszej Rady Fundacji powołani zostają: 

a) Arleta Anna Siedlik – Przewodnicząca Rady 

b) Małgorzata Maria Pac – Członek Rady. 


