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S T A T U T  F U N D A C J I 
 
 

 

INSULINOOPORNOŚĆ ZDROWA DIETA I ZDROWE ŻYCIE 
 
 
 
 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1  
1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA INSULINOOPORNOŚĆ – ZDROWA DIETA I 

ZDROWE ŻYCIE, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Dominikę Musiałowską, 
zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Monikę 

Danecką-Białek z Kancelarii Notarialnej w Poznaniu dnia 6 lutego 2017 r. repertorium A nr 
211/2017, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. 

U. Z 1991 r. Nr 46, poz.203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.  
2. Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 2 
Siedzibą Fundacji jest Poznań. 

 

§ 3  
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 4 
Fundacja może posługiwać się znakiem i pieczęcią. 

 

§ 5  
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe, przyznawane także wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych 
przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

 

§ 6  
Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister 
właściwy do spraw Pracy i Polityki Społecznej. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 7 
Celami Fundacji są: 
1. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia.   
2. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz 
charytatywnym.  
3. Wspieranie aktywności fizycznej na obszarze działania Fundacji. 
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4. Wspieranie profilaktyki, diagnostyki i lecznictwa oraz podnoszenie poziomu usług 
medycznych. 
5. Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej z nastawieniem na zdrowe 
odżywianie i aktywność fizyczną jako podstawy utrzymania dobrego stanu zdrowia i 
zapobiegania chorobom dietozależnym. 
6. Działalność edukacyjna w dziedzinie zdrowia, chorób cywilizacyjnych, zdrowego stylu 
życia, zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. 
7. Działalność edukacyjna w dziedzinie zdrowia, chorób cywilizacyjnych, zdrowego stylu 
życia, zdrowego żywienia i aktywności fizycznej kierowana do dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym, młodzieży, kobiet (szczególnie w ciąży), seniorów, a także do 
instytucji. 
8. Działalność naukowa polegająca na gromadzeniu wiedzy i prowadzeniu badań na temat 
zdrowia, chorób cywilizacyjnych, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, diagnostyki i 
wspieraniu wymiany naukowej w tym zakresie. 
9. Działanie na rzecz poprawy jakości żywienia w placówkach publicznych, ze szczególnym 
naciskiem na przedszkola, szkoły oraz instytucje. 
10. Profilaktyka chorób, zwłaszcza chorób cywilizacyjnych oraz dietozależnych. 
11. Działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego i zapobieganie depresji oraz zaburzeń 
odżywiania się. 
12. Przeciwdziałanie alienacji i samotności oraz różnym formom wykluczenia społecznego 
poprzez realizacje działań grup wsparcia.  
13. Działalność proekologiczna, wspieranie rolnictwa ekologicznego oraz wysokiej 
jakościowo produkcji żywności oraz ochrona środowiska naturalnego. 
14. Promowanie kultur lokalnych i różnorodności kulturowej, zwłaszcza kulinarnej, 
poszczególnych regionów Polski, także za granicą. 
15. Propagowanie i rozwijanie turystyki ekologicznej (ekoturystyki) i turystyki kulinarnej w 
Polsce i za granicą.  
16. Integracja kobiet i działania na rzecz wyrównywania szans. 
17. Wspieranie kobiet planujących ciąże oraz ciężarnych poprzez szeroką edukacje 
prozdrowotną szczególnie w przypadkach potencjalnego zagrożenia stanu zdrowia. 
18. Wspieranie rodziców dzieci chorujących na choroby cywilizacyjne i dietozależne poprzez 
stosowanie szerokiej edukacji na temat zdrowia, zdrowego stylu życia, profilaktyki oraz 
podnoszenia jakości życia.   
19. Podnoszenie świadomości społecznej i promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego. 
20. Aktywizacja środowisk „45 plus”.  

 

§ 8  
Realizacja celów Fundacji następuje poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku 
publicznego. 

 

Działalność odpłatna pożytku publicznego: 

1. Organizowanie konferencji, targów, pokazów, wystaw, degustacji, warsztatów, aukcji, 

kiermaszy, imprez sportowych i integracyjnych, spektakli. 

2. Prowadzenie działalności edukacyjnej w tym organizowanie i prowadzenie szkoleń, 

kursów, wykładów, spotkań edukacyjnych, wyjazdów edukacyjnych, projekcje filmów 

edukacyjnych.  

3. Organizowanie treningów i zawodów sportowych.  

4. Tworzenie nowych ośrodków treningowych i rekreacyjnych na obszarze działania 

Fundacji.  

5. Działania edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży.  

6. Działania edukacyjne kierowane do kobiet ciężarnych i planujących ciąże.  
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7. Działania edukacyjne kierowane do rodziców.  

8. Działania edukacyjne kierowane do seniorów.  

9. Poradnictwo żywieniowe. 

10. Poradnictwo żywieniowe dla osób zagrożonych chorobach dietozależymi i 

cywilizacyjnymi, dzieci i młodzieży, kobiet planujących ciąże, ciężarnych, seniorów. 

11. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz świadomego żywienia.                   

12. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne spędzanie czasu.    

13. Wspieranie działalności placówek związanych z prowadzeniem zajęć sportowych oraz 

rozwój i popularyzacja sportu. 

14. Działalność turystyczna w tym organizowanie wycieczek, wyjazdów treningowych, 

integracyjnych, turnusów dietetycznych, warsztatów wyjazdowych, wycieczek objazdowych, 

wczasów i obozów tematycznych. 

15. Upowszechnianie sportu i zdrowia wśród dzieci i młodzieży. 

16. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami medycznymi, badawczymi, 

dietetycznymi, sportowymi, domami opieki społecznej, placówkami edukacyjnymi i 

poradniami zdrowia publicznego.  

17. Udział w targach i innych wydarzeniach branży medycznej, farmaceutycznej, 

turystycznej, zdrowotnej, kulturalnej, sportowej i kulinarnej. 

18. Prowadzenie stron, serwisów, portali i witryn internetowych. 

19. Aktywność w mediach społecznościowych oraz wszelka działalność w Internecie. 

20. Prowadzenie ośrodków realizujących cele Fundacji.  

21. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych. 

22. Tworzenie i wydawanie książek, publikacji, artykułów, broszur informacyjnych, gazet, 

czasopism, periodyków itp.  

23. Współpraca z wydawnictwami, mediami i organizacjami odpowiedzialnymi za promocję, 

reklamę i public relations.  

24. Wspieranie finansowe i rzeczowe osób, podmiotów i instytucji realizujących inicjatywy 

zgodne z celami Fundacji. 

25. Współpraca z samorządami, ośrodkami naukowymi, badawczymi, instytucjami, 

organizacjami rządowymi i pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami 

indywidualnymi w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów Fundacji. 

26. Działalność promocyjną fundacji oraz zdrowia publicznego w kraju i za granicą.  

27. Badania rynku i opinii publicznej.  

28. Tworzenie funduszy stypendialnych dla studentów i pracowników naukowych. 

29. Wspieranie i działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji specjalistów z dziedziny 

medycyny, pielęgniarstwa i położnictwa, farmacji, nauki, dietetyki, sportu, psychologii i 

innych specjalności zajmujących się ochroną zdrowia.  

30. Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w tym książek, akcesoriów i 

materiałów edukacyjnych.  

31. Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową.  

32. Finansowanie badań naukowych. 

33. Prowadzenie projektów w dziedzinie zdrowia publicznego. 

34. Produkcja i rozpowszechnianie filmów, nagrań wideo, nagrań głosowych, spotów 

reklamowych i promocyjnych. 

35. Działalność kolportażowa. 

36. Pozyskiwanie sponsorów i partnerów okolicznościowych i stałych. 

37. Organizowanie wszelkich zbiórek i wydarzeń na rzecz ludzi dotkniętych ciężkimi 

chorobami. 

38. Współpraca z osobami fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji. 
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39. Wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek 

z zakresu medycyny, ochrony zdrowia i sportu.  

40. Propagowanie i realizowanie nowatorskich form kształcenia oraz programów 

edukacyjnych, naukowych i badawczych. 

41. Działalność mająca na celu przeciwdziałanie uzależnieniom, depresji, zaburzeniom 

odżywiania się i patologiom społecznym, w tym także poprzez realizację programów 

profilaktycznych i edukacyjnych. 

42. Prowadzenie poradnictwa dotyczącego kompetencji miękkich niezbędnych na rynku 

pracy i umożliwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego.  

43. Prowadzenie poradnictwa medycznego, psychologicznego, dietetycznego, 

fizjoterapeutycznego, pedagogicznego i sportowego w zakresie edukacji zdrowotnej. 

44. Pozostałe działania edukacyjne 

 

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: 

1. Organizowanie konferencji, targów, pokazów, wystaw, degustacji, warsztatów, aukcji, 

kiermaszy, imprez sportowych i integracyjnych, spektakli. 

2. Prowadzenie działalności edukacyjnej w tym organizowanie i prowadzenie szkoleń, 

kursów, wykładów, spotkań edukacyjnych, wyjazdów edukacyjnych, projekcje filmów 

edukacyjnych.  

3. Organizowanie treningów i zawodów sportowych.  

4. Tworzenie nowych ośrodków treningowych i rekreacyjnych na obszarze działania 

Fundacji.  

5. Działania edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży.  

6. Działania edukacyjne kierowane do kobiet ciężarnych i planujących ciąże.  

7. Działania edukacyjne kierowane do rodziców.  

8. Działania edukacyjne kierowane do seniorów.  

9. Poradnictwo żywieniowe. 

10. Poradnictwo żywieniowe dla osób zagrożonych chorobach dietozależymi i 

cywilizacyjnymi, dzieci i młodzieży, kobiet planujących ciąże, ciężarnych, seniorów. 

11. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz świadomego żywienia.                   

12. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne spędzanie czasu.    

13. Wspieranie działalności placówek związanych z prowadzeniem zajęć sportowych oraz 

rozwój i popularyzacja sportu. 

14. Działalność turystyczna w tym organizowanie wycieczek, wyjazdów treningowych, 

integracyjnych, turnusów dietetycznych, warsztatów wyjazdowych, wycieczek objazdowych, 

wczasów i obozów tematycznych. 

15. Upowszechnianie sportu i zdrowia wśród dzieci i młodzieży. 

16. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami medycznymi, badawczymi, 

dietetycznymi, sportowymi, domami opieki społecznej, placówkami edukacyjnymi i 

poradniami zdrowia publicznego.  

17. Udział w targach i innych wydarzeniach branży medycznej, farmaceutycznej, 

turystycznej, zdrowotnej, kulturalnej, sportowej i kulinarnej. 

18. Prowadzenie stron, serwisów, portali i witryn internetowych. 

19. Aktywność w mediach społecznościowych oraz wszelka działalność w Internecie. 

20. Prowadzenie ośrodków realizujących cele fundacji.  

21. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych. 

22. Tworzenie i wydawanie książek, publikacji, artykułów, broszur informacyjnych, gazet, 

czasopism, periodyków itp.  

23. Współpraca z wydawnictwami, mediami i organizacjami odpowiedzialnymi za promocję, 

reklamę i public relations.  
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24. Wspieranie finansowe i rzeczowe osób, podmiotów i instytucji realizujących inicjatywy 

zgodne z celami Fundacji. 

25. Współpraca z samorządami, ośrodkami naukowymi, badawczymi, instytucjami, 

organizacjami rządowymi i pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami 

indywidualnymi w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów Fundacji. 

26. Działalność promocyjną fundacji oraz zdrowia publicznego w kraju i za granicą.  

27. Badania rynku i opinii publicznej.  

28. Tworzenie funduszy stypendialnych dla studentów i pracowników naukowych. 

29. Wspieranie i działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji specjalistów z dziedziny 

medycyny, pielęgniarstwa i położnictwa, farmacji, nauki, dietetyki, sportu, psychologii i 

innych specjalności zajmujących się ochroną zdrowia.  

30. Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w tym książek, akcesoriów i 

materiałów edukacyjnych.  

31. Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową.  

32. Finansowanie badań naukowych. 

33. Prowadzenie projektów w dziedzinie zdrowia publicznego. 

34. Produkcja i rozpowszechnianie filmów, nagrań wideo, nagrań głosowych, spotów 

reklamowych i promocyjnych. 

35. Działalność kolportażowa. 

36. Pozyskiwanie sponsorów i partnerów okolicznościowych i stałych. 

37. Organizowanie wszelkich zbiórek i wydarzeń na rzecz ludzi dotkniętych ciężkimi 

chorobami. 

38. Współpraca z osobami fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji. 

39. Wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek 

z zakresu medycyny, ochrony zdrowia i sportu.  

40. Propagowanie i realizowanie nowatorskich form kształcenia oraz programów 

edukacyjnych, naukowych i badawczych. 

41. Działalność mająca na celu przeciwdziałanie uzależnieniom, depresji, zaburzeniom 

odżywiania się i patologiom społecznym, w tym także poprzez realizację programów 

profilaktycznych i edukacyjnych. 

42. Prowadzenie poradnictwa dotyczącego kompetencji miękkich niezbędnych na rynku 

pracy i umożliwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego.  

43. Prowadzenie poradnictwa medycznego, psychologicznego, dietetycznego, 

fizjoterapeutycznego, pedagogii cznego i sportowego w zakresie edukacji zdrowotnej. 

44. Pozostałe działania edukacyjne 
 

§ 9  
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 

zbieżną z jej celami.  
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może 

prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z 
obowiązującym prawem.  

3. Fundacja może posiadać filie i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. 

 

ROZDZIAŁ III 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

§ 10  
Fundacja dla osiągnięcia celów statutowych może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z 
obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą. 
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§ 11 

Przedmiotem działalności gospodarczej, jaką może prowadzić Fundacja, są następujące 

obszary:  

1. PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając 

dentystyczne. 

2. PKD 86.90.D Działalność paramedyczna.  

 

§ 12  
Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku 
publicznego.  

 

§ 13  
Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, 

wewnętrzne jednostki organizacyjne. Jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z 
niniejszym paragrafem podlegają Zarządowi Fundacji. Zarząd Fundacji może uchwalić 

regulamin organizacyjny tych jednostek, określający w szczególności zakres i przedmiot 
działalności jednostki, zasady powoływania i odwoływania osób kierujących działalnością 

jednostki, zakres ich uprawnień i obowiązków. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 14  
1. Majątek początkowy Fundacji stanowi jej fundusz założycielski wniesiony przez 

Fundatora w wysokości 2000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez 
Fundację w toku działania. 

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000 zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych).   

3. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację 
przedsięwzięciach gospodarczych, w przedsięwzięciach z udziałem Fundacji, w spółkach, 
papierach wartościowych oraz w formie lokat bankowych.  

4. Lokowanie majątku Fundacji w spółkach i papierach wartościowych może być – z 
zachowaniem przepisów prawa – dokonywane również za granicą. 

 

§ 15 

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

a) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora, 

b) darowizn, spadków i zapisów, 

c) subwencji od osób prawnych,  
d) dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych, w szczególności papierów 

wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku 
kapitałowym,  

e) odsetek bankowych, 

f) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

g) dochodów z konferencji i spotkań edukacyjnych, 

h) dochodów z działalności gospodarczej, 

i) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, 

j) dywidend i zysków z akcji udziałów w spółkach 
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k) innych źródeł prawnie dozwolonych.  
2. Przekazane Fundacji środki majątkowe mogą zostać użyte tylko z poszanowaniem woli 

Darczyńców. Darczyńca, przy zachowaniu formy pisemnej, może zastrzec rodzaj 

działalności, na jaki środki te mają być przeznaczone. Zarząd Fundacji może nie przyjąć 
tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego 

środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, 
Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 

 

§ 16  
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność 
statutową. 
 
 

§ 17  
Zarząd Fundacji może proponować tworzenie funduszy celowych przeznaczonych na 
finansowanie określonych rodzajów działalności gospodarczej lub określonych 
przedsięwzięć. Stworzenie takiego funduszu wymaga akceptacji Rady Fundacji. 

 

§ 18  
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 
 

ROZDZIAŁ V 

ORGANY FUNDACJI 

 

§ 19 
Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji. 
 
 

Zarząd Fundacji 

 

§ 20 
Organem kierującym działalnością Fundacji i ją reprezentującym jest Zarząd Fundacji. 

 

§ 21  
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych na trzyletnią 

kadencję przez Radę Fundacji w drodze uchwały.  
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.  
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  
4. Rada Fundacji spośród członków Zarządu Fundacji powołuje Prezesa Zarządu 

kierującego pracami tego organu.  
5. Rada Fundacji spośród członków Zarządu Fundacji może powołać od 1 do 2 

Wiceprezesów Zarządu.  
6. Działalnością bieżącą Zarządu kieruje Prezes lub w razie czasowej przeszkody, jeden z 

Wiceprezesów.  
7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z 

członkostwa, śmierci członka Zarządu lub odwołania go z pełnionej funkcji przez Radę  
Fundacji. 

 
8. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed 

upływem kadencji przez Radę Fundacji w każdym czasie. Odwołanie następuje w drodze 
uchwały. 
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§ 22 
Do kompetencji Zarządu należy:  

1) kierowanie działalnością Fundacji w zakresie jej celów statutowych;  
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz  
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;  
4) ustalanie programów i planów działania Fundacji oraz planów finansowych;  
5) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową Fundacji;  
6) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;  
7) wnioskowanie o powołanie lub odwołanie określonej osoby z funkcji członka Zarządu 

Fundacji; 

8) prowadzenie list ofiarodawców;  
9) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,  
10) uchwalanie regulaminów, w tym regulaminu Instytutu Badawczego;  
11) podjęcie  decyzji  o  faktycznym  rozpoczęciu  działalności  gospodarczej  i  Instytutu 

Badawczego,  
12) tworzenie filii i jednostek organizacyjnych Fundacji (po uprzedniej, pisemnej, pod 

rygorem nieważności, zgodzie Rady Fundacji), opracowanie regulaminu ich działania 
oraz nadzór nad ich działalnością;  

13) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 
innym organom.  

§ 23  
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością 

głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.  
2. W przypadku równości głosów, głos Prezesa Zarządu liczy się podwójnie. 

3. O zwołaniu posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

 

§ 24 
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.  
2. Wynagrodzenie i formę zatrudnienia członków Zarządu określa Rada Fundacji w drodze 

uchwały.  
3. Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji i pozostałych pracowników Fundacji jest 

wypłacane z wypracowanych środków bez naruszania zasobów finansowych 
przekazanych przez Fundatora. 

 

Rada Fundacji 

 

§ 25 
1. Fundator, z zastrzeżeniem ust.2, powołuje Radę Fundacji. 
2. Rada Fundacji składa się z 1 do 3 osób.  
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą 

większością głosów przy obecności minimum 50% członków Rady Fundacji.  
4. W przypadku równości głosów, głos Przewodniczącego Rady Fundacji liczy 

się podwójnie.  
5. O zwołaniu posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji.  
6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek rezygnacji członka, jego śmierci 

lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.  
7. Fundator może odwołać członka Rady Fundacji.  
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8. W przypadku wygaśnięcia członkostwa lub odwołania Członka Rady Fundacji 
Fundator może uzupełnić jej skład.  

9. Członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia za sprawowanie pełnionej 

funkcji. 

10. Członkowie Rady Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

11. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i opcjonalnie Zastępcę.  
12. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje 

i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji. W przypadkach nieobecności 
Przewodniczącego jego funkcje wykonuje Zastępca. 

 

§ 26 
Do kompetencji Rady Fundacji należy:  

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa i 
Wiceprezesów Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania i formy zatrudnienia; 

2) nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami Fundacji stosunku pracy lub cywilno-
prawnego oraz ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na 
wynagrodzenia pracowników Fundacji;  

3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom tego 
organu absolutorium z działania;  

4) zmiany statutu;  
5) zwoływanie posiedzeń Zarządu Fundacji; 
6) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji. 

 
 

§ 27 
1. Członek Rady Fundacji może działać przez swego pełnomocnika.  
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, a jego 

oryginał musi być załączony do protokołu. 

 

ROZDZIAŁ VI 

SPOSÓB REPREZENTACJI FUNDACJI 

 

§ 28  
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania 
zobowiązań, zawierania umów oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji 
uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji. 

 

§ 29  
Działalnością bieżącą Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub w razie czasowej przeszkody, 
jeden z Wiceprezesów. 

 

ROZDZIAŁ VII 

INSTYTUT BADAWCZY 
 

§ 30 
1. W ramach Fundacji może istnieć Instytut Badawczy.  
2. Podjęcie decyzji o faktycznym rozpoczęciu działalności Instytutu Badawczego należy do 

Zarządu Fundacji.  
3. Zakres działalności Instytutu Badawczego określa Zarząd Fundacji, przy czym zakres ten 

musi być zgodny z celami, dla realizacji których powołano Fundację.  
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4. Instytutem Badawczym kieruje Dyrektor Instytutu Badawczego powoływany przez 
Zarząd Fundacji. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

ZMIANA STATUTU 

 

§ 31  
Zmiany statutu może dokonać Rada Fundacji na podstawie uchwał – zwykłą większością 
głosów przy obecności minimum 50% członków Rady Fundacji, w przypadku równości 
głosów, głos Przewodniczącego Rady Fundacji liczy się podwójnie; 
 

§ 32  
Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i 
określonych w akcie założycielskim. 

 

ROZDZIAŁ IX 

LIKWIDACJA FUNDACJI 
 

§ 33  
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.  
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji oraz wyborze i odwołaniu Likwidatorów Fundacji 

podejmuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów przy obecności minimum 50% 
członków Rady Fundacji, w przypadku równości głosów, głos Przewodniczącego Rady 
Fundacji liczy się podwójnie. 

 

§ 34  
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o 
zbliżonych celach. 

 

ROZDZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 35 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


