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STATUT 

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie 

przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z 

późn.zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn.zm.) oraz niniejszego Statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Natalię Magreta-Łupińską, zwaną dalej Fundatorką, 

aktem notarialnym sporządzonym w dniu 13 maja 2019 roku, w Warszawie.  

3. Fundacja posiada osobowość prawną. 

4. Fundacja została powołana do realizacji zadań pożytku publicznego w obszarze ochrony i 

promocji zdrowia.  

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

3.Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w 

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia. 
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§ 4 

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

wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

2. Fundacja posiada pieczęć z nazwą Fundacji. 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 5 

Celem Fundacji jest:  

1. Prowadzenie działań na rzecz ochrony zdrowia w obszarze fizycznym, psychicznym, 

społecznym i duchowym 

2. Promowanie zachowań ukierunkowane na zdrowie w obszarze fizycznym, 

psychicznym, społecznym i duchowym 

§ 6 

1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku 

publicznego poprzez:  

1) Prowadzenie wykładów, warsztatów, konsultacji, kampanii społecznych i innych 

działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. 

2) Świadczenie pomocy psychiatrycznej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, 

pedagogicznej, resocjalizacyjnej, socjoterapeutycznej oraz mediacji rodzinnych i 

społecznych. 

3) Prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej, psychoterapeutycznej, 

medycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy, rozwijaniu się zaburzeń 

psychicznych i uzależnień. 

4) Prowadzenie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

5) Współpracę z innymi organizacjami oraz jednostkami samorządów terytorialnych i 

organów administracji publicznej w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 5, a 

w szczególności w zakresie działań na rzecz prawidłowego funkcjonowania człowieka 
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w środowisku. 

6) Nawiązywanie kontaktów z organizacjami w Europie i na świecie, w zakresie 

wymiany doświadczeń i podejmowania współpracy w rozwiązywaniu problemów 

zdrowotnych i społecznych. 

7) Wyrażanie stanowiska w zakresie tworzenia rozwiązań ustawowych i we wszelkich 

innych sprawach publicznych, dotyczących w szczególności o promocji i ochronie 

zdrowia. 

8) Organizowanie i prowadzenie konferencji. 

9) Organizowanie i prowadzenie szkoleń. 

10) Organizacja i prowadzenie wydarzeń promujących zdrowy styl życia. 

11) Organizacja i upowszechnianie idei wolontariatu 

12) Tworzenie specjalistycznych publikacji z zakresu promocji i ochrony zdrowia, 

polityki senioralnej, wspierania aktywności fizycznej i ochrony środowiska 

naturalnego. 

13) Prowadzenie działań w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

14) Aktywizacja i edukacja seniorów. 

15) Wspieranie działań opiekuńczych dedykowanych seniorom. 

16) Wspieranie działań na rzecz osób opiekujących się seniorami. 

17) Diagnoza potrzeb i prowadzenie działań skierowanych do kobiet. 

18) Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu zdrowego stylu życia, aktywności 

fizycznej i zdrowego odżywiania się. 

19) Aktywizacja społeczności lokalnych wokół zagadnień związanych z promocją 

zdrowego stylu życia.. 

20) Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z dbaniem o środowisko naturalne. 

21) Udział w państwowych i lokalnych inicjatywach na rzecz promocji i ochrony 

zdrowia. 

22) Prowadzenie działań na rzecz rodzin 
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2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań 

publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona w formie 

nieodpłatnej i odpłatnej. Wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form w 

stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem 

przepisów o rachunkowości. 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 7 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne 

mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 8 

1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

1) darowizn, spadków, zapisów, 

2) dotacji, grantów i subwencji od osób prawnych, 

3) zbiórek publicznych, 

      4)   majątku Fundacji. 

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie 

na działalność statutową. 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

 

§ 9 

Władzami Fundacji są: 

Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 

Rada Fundacji zwana dalej Radą. 
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Rada Fundacji 

§ 10 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundację. 

2. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. 

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 

3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków 

Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Rady 

Fundacji powołuje swą decyzją Rada Fundacji. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to 

pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 

jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek: 

1)  dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji, 

2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

3) odwołania, o którym mowa w punkcie 4, niniejszego paragrafu, śmierci członka. 

6. Członkowie Rady 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 mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie 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. 
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§ 11 

Do zadań Rady Fundacji należy: 

1)  Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

2) Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu 

majątkowego Fundacji, 

3) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi 

absolutorium, 

4) Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, 

5) Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

innych organów. 

§ 12 

 

1.  Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu, zgłoszony na piśmie. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy swojego składu. W razie równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego Rady. 

4. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia 

sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek 

Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków. 

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 

dni od daty zgłoszenia wniosku. 

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady Fundacji dysponuje jednym głosem. 

7. Posiedzenie Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący. 

  

Zarząd Fundacji 
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§ 13 

1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych na pięcioletnią wspólną 

kadencję.  

2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

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

4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorka. Kolejny skład jest wybierany w formie 

głosowania przez Zarząd. 

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu 

2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

3) śmierci członka Zarządu, 

4) odwołania przez  Zarząd 

5. Każdy z członków Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji, w drodze 

uchwały podjętej zwykłą większością głosów pozostałych członków Zarządu. 

 

§ 14 

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

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

2) realizacja celów statutowych,  

3) sporządzanie planów pracy i budżetu, 

4) zarządzanie majątkiem Fundacji, 

5) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

6) wprowadzanie zmian w statucie, 

7) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji, 

8) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 
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9) podejmowanie decyzji dotyczących tworzenia i ustalania zasad 

funkcjonowania oddziałów Fundacji, 

10) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do 

kompetencji innych organów, 

11) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Fundacji, w tym protokoły i 

teksty uchwał z posiedzeń Zarządu; 

12) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją celów statutowych; 

sporządzanie i przedstawianie sprawującemu nadzór ministrowi sprawozdań z 

działalności Fundacji 

13) Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z 

działalności Fundacji. 

§ 15 

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

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni 

przed planowanym spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

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

co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W 

przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 

 

Rada programowa Fundacji 

§ 16 

1. W Fundacji, w zależności od potrzeb, może zostać powołana Rada programowa, która 

jest organem opiniodawczo – doradczym Zarządu 

2. Rada Programowa składa się z przynajmniej 2 osób. Członkowie Rady Programowej 

powoływani są na czas nieoznaczony przez Zarząd  Fundacji. 
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3. Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne, które wspierają Fundację 

organizacyjnie, merytorycznie bądź rzeczowo. 

4. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci 

albo odwołania przez Zarząd Fundacji. 

5. Rada Programowa jest organem opiniodawczym i doradczym Zarządu Fundacji. 

 Do jej kompetencji należy w szczególności: 

- przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w działaniach 

Fundacji, 

- zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd. 

6. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 

dwa razy w roku. 

7. Posiedzenia Rady Programowej zwoływane są na wniosek przynajmniej jednego 

członka Rady Programowej lub Zarządu. 

8. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla 

ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków. 

9. Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i 

przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem. 

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 

 

§ 17 

1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Fundacji składa jeden członek Zarządu. 

2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu,  

§ 18 

 Zabronione jest: 

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do 

Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we 
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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) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów 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, 

3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, 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, 

4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie 

organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe 

 

§ 19 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może 

dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 

 

§ 20 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd większością głosów, 

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 21 
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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 zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania. 

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

mocą uchwały Zarządu  na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 

 


