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STATUT 

FUNDACJI „MEDUKACJA” 

Rozdział I Postanowienia ogólne 

§1 

Nazwa Fundacji 

Fundacja pod nazwą FUNDACJA „MEDUKACJA”, zwana dalej: „Fundacją", ustanowiona 

przez Fundatorów: Justynę Agnieszkę Szymaniak i Tomasza Marcina Miśkiewicza na 

podstawie ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) oraz  

ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. 2003 r., NR 96, poz. 873 z późn. zmianami).  

§2 

Teren działania, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicą.  

2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe 

placówki terenowe.  

4. Fundacja może posiadać oddziały zagranicą.  

§3 

Czas trwania 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.  

§4 

Nadzór nad Fundacją 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia. 

Rozdział II Przedmiot działania Fundacji 

§5 

Cele i formy działania Fundacji 

1. Celem Fundacji jest: 

a. Działalność na rzecz chorych i ich rodzin; 

b. Działalność na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej; 

c. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

d. Działalność w zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu jako elementów 

profilaktyki i procesu leczniczego; 

e. Działalność naukowa i oświatowa; 

f. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

g. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalność lecznicza w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej; 
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h. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

i. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej; 

j. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

2. Fundacja realizuje swoje cele wymienione w §5 ust.1 poprzez:  

a. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej na temat profilaktyki, 

diagnostyki i postępowania leczniczego, a także działań wspierających 

organizację życia chorego i jego bliskich w czasie choroby; 

b. Propagowanie zachowań prozdrowotnych oraz rozpowszechnianie rezultatów 

badań naukowych z obszaru profilaktyki, diagnostyki i leczenia; 

c. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej na temat dostępu do 

specjalistów i podmiotów rynku ochrony zdrowia, a także udzielanie wsparcia w 

wyborze specjalistów, usług i podmiotów świadczących usługi medyczne; 

d. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie wsparcia chorych 

i ich bliskich w organizowaniu życia chorego i jego otoczenia, w tym m.in. w 

doborze metod finansowania profilaktyki, diagnostyki i leczenia, wsparcia 

prawnego, organizowania otoczenia chorego, transportu, diety i codziennych 

aktywności;  

e. Wspieranie aktywizacji społecznej, zawodowej oraz sportowej chorych i osób 

powracających do aktywności po chorobie. 

f. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do specjalistów 

na rynku ochrony zdrowia, w tym organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów 

i innych form podnoszenia kompetencji; 

g. Szeroko rozumiana działalność pomocowa skierowana do osób dotkniętych chorobą 

i ich bliskich, w tym m.in. pomoc materialna i prawna, przeciwdziałanie postawom 

rezygnacji, osamotnieniu i bezradności wśród osób chorych i ich otoczenia; 

h. Opracowywanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw z partnerami zewnętrznymi 

– osobami fizycznymi, organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi, 

w tym organizacja kampanii podnoszących świadomość na temat profilaktyki, 

diagnostyki i leczenia; 

i. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami 

służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i 

międzynarodowymi działającymi na rzecz profilaktyki, diagnostyki i leczenia, a 

także kreowania nowoczesnych standardów opieki nad chorym; 

j. Finansowanie badań naukowych dotyczących podnoszenia efektywności 

profilaktyki, diagnostyki i leczenia oraz powrotu po chorobie do aktywności 

społecznej i zawodowej oraz dofinansowanie udziału w szkoleniach, kursach oraz 

konferencjach organizowanych w kraju oraz zagranicą; 

k. Organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych, pielgrzymek, spotkań, 

zjazdów, prelekcji, wystaw związanych z celami Fundacji.  

3. Fundacja może wspierać inne osoby, instytucje i organizacje, których działalność jest 

zbieżna z celami Fundacji.  

4. Współpraca określona w §5 ust. 3 może polegać w szczególności na:  

a. Współpracy z placówkami naukowymi, leczniczymi, kulturalnymi, innymi 

fundacjami oraz organizacjami, a także osobami fizycznymi;  

b. Przekazywaniu podmiotom wymienionym w §5 ust. 4, pkt. a środków finansowych 

i innych składników swego majątku lub zakupuje dla tych podmiotów potrzebnych 

dla ich działalności urządzeń i materiałów;  
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c. Uczestnictwie w finansowaniu i organizowaniu przedsięwzięć zmierzających do 

osiągniecia celów Fundacji razem z podmiotami wymienionymi w §5 ust. 4 pkt. a.  

5. Fundacja udziela pomocy na podstawie własnego regulaminu, jak również z własnej 

inicjatywy bądź na wniosek zainteresowanych osób fizycznych i instytucji po starannym 

zapoznaniu się̨ z sytuacją potencjalnych beneficjentów i z wszystkimi okolicznościami 

mającymi istotny wpływ na podjęcie decyzji o pomocy. 

6. Przed podjęciem decyzji o udzieleniu pomocy Fundacja może żądać poświadczenia 

informacji, na podstawie których oceniana jest jej zasadność od właściwych placówek 

leczniczych, oświatowych i innych instytucji oraz może zasięgać opinii kompetentnych 

osób prywatnych.  

7. Działalność statutowa Fundacji jest wyłącznie działalnością̨ pożytku publicznego i służy 

dobru ogólnemu. Działalność statutowa będzie w całości finansowana przez Fundację. 

8. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami, w zakresie służącym realizacji celów statutowych. Przedmiotem działalności 

gospodarczej Fundacji może być:  

a. 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach; 

b. 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach; 

c. 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią̨ sklepową, 

straganami i targowiskami; 

d. 58.11.Z – Wydawanie książek; 

e. 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list; 

f. 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 

g. 58.19.Z - Pozostała działalność́ wydawnicza; 

h. 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; 

i. 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo 

i programów telewizyjnych; 

j. 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo 

i programów telewizyjnych; 

k. 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów; 

l. 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem; 

m. 63.12 – Działalność portali internetowych; 

n. 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana;  

o. 70.21 - Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja; 

p. 70.22 - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzani; 

q. 72.20 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych; 

r. 73.12.Z - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i 

telewizji; 

s. 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych; 

t. 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet); 

u. 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w 

pozostałych mediach; 

v. 10. 73.20 - Badanie rynku i opinii publicznej; 
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w. 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i 

domowego; 

x. 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, 

z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; 

y. 79.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych;  

z. 82.30 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;  

aa. 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych; 

bb. 86.10.Z - Działalność szpitali; 

cc. 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna; 

dd. 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna; 

ee. 87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę̨ 

pielęgniarską̨; 

ff. 87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i 

osób niepełnosprawnych; 

gg. 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i 

osób niepełnosprawnych;  

hh. 94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych. 

Rozdział III Majątek Fundacji 

§6 

Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 złotych (dwa 

tysiące złotych), przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki 

majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.  

2. Ze środków pozyskanych w trakcie działania Fundacji, Zarząd może przeznaczyć środki na 

prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji, przy czym wielkość́ środków 

majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza 

niż tysiąc złotych. 

§7 

Dochody Fundacji 

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą̨ z:  

a. Darowizn, spadków, zapisów; 

b. Dotacji i subwencji osób prawnych; 

c. Dochodów ze zbiórek publicznych; 

d. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych; 

e. Odsetek od lokat kapitałowych, funduszy powierniczych oraz papierów 

wartościowych; 

f. Dochodów ze zbiorek internetowych oraz sms; 

g. Dochodów z działalności gospodarczej. 

2. Dochody pochodzące ze źródeł wymienionych w §7 ust. 1 pkt. a i b mogą̨ być użyte na 

realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa 

składa Zarząd Fundacji. 



 5 

4. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów 

przewyższających wartość mienia przyjmowanego darowizną lub spadkiem. 

§8 

Sposób dysponowania majątkiem Fundacji 

Dochody Fundacji przeznaczane są̨ wyłącznie na realizację celów statutowych. Sposoby 

przyznawania dotacji finansowych dla realizacji zadań statutowych fundacji określa regulamin 

wewnętrzny Fundacji.  

§9 

Finanse Fundacji, księgi rachunkowe 

Fundacja prowadzi gospodarkę̨ finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami. Rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy 

kończy się 31.12.2019 r. 

Rozdział IV Władze Fundacji 

§10 

Zarząd Fundacji 

1. Władzę Fundacji stanowi Zarząd Fundacji dalej zwany Zarządem. 

2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, którego wybiera 

Zarząd spośród swojego składu. 

3. Członkami Zarządu mogą być Fundatorzy. 

4. Pierwszy Zarząd Fundacji wyznaczają Fundatorzy. 

5. Po upływie kadencji Zarządu Fundacji, dotychczasowy Zarząd Fundacji wyznacza 

członków kolejnego Zarządu. 

6. Kadencja Zarządu Fundacji trwa pięć lat. Funkcję Członka Zarządu, jak również Prezesa 

Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

7. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek rezygnacji, śmierci, zrzeczenia się lub 

odwołania przez Fundatorów.  

§11 

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

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a. Kierowanie działaniami prowadzącymi do realizacji celów statutowych Fundacji; 

b. Zarządzanie majątkiem Fundacji i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, 

subwencji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności 

publicznej i dotacji; 

c. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych; 

d. Ustalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Fundacji; 

e. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji; 

f. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji; 

g. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji; 

h. Wprowadzanie zmian do statutu Fundacji; 

i. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację. 
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3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach. O posiedzeniu muszą być powiadomieni 

wszyscy członkowie Zarządu.  

4. Zarząd może podejmować decyzje także w trybie obiegowym lub za pomocą środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

5. Decyzje Zarządu są podejmowane w formie uchwał - zwykłą większością̨ głosów jego 

członków – przy obecności wszystkich członków Zarządu. W razie równej liczby głosów 

decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji. 

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań́ Fundacji. 

§12 

Sposób reprezentacji 

Każdy członek Zarządu może reprezentować Fundację samodzielnie. 

Rozdział V Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji 

§13 

Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji 

Zmiana statutu i celu Fundacji może być dokonywana przez Zarząd.  

Rozdział VI Postanowienia końcowe 

§14 

1. Fundacja może połączyć się̨ z inną fundacją lub stowarzyszeniem o podobnych celach 

statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane Strony. Połączenie nie może 

nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałby ulec istotnej zmianie dotychczasowy cel Fundacji.  

2. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy na wniosek Zarząd Fundacji. 

3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 

w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku. 

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacja przekazuje instytucjom, których 

działalność odpowiada celom Fundacji. 

5. O likwidacji Fundacji decydują Fundatorzy na wniosek Zarządu Fundacji. 

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

 

Fundatorzy:                   

 


