
Tekst jednolity na dzień 29.12.2017 r. 

Statut Fundacji „Marzenia Do Spełnienia” 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Fundacja pod nazwą „Marzenia Do Spełnienia”, zwana dalej Fundacją, 

ustanowiona przez Aleksandrę Stenkę, zwaną dalej Fundatorem, aktem 

notarialnym z dnia 13.10.2017 r. repertorium „A” nr 4837/2017 sporządzonym 

przed notariuszem Alicją Chlebowską w siedzibie jej kancelarii w Koszalinie 

przy ul. Piłsudskiego 17. 

 

§ 2 

 

Fundacja działa na podstawie przepisów  ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 

fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 40) oraz postanowieniach 

niniejszego statutu.  

 

§ 3 

 

Fundacja posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

§ 4 

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Koszalin. 

 

§ 5 

 

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 6 

 

Fundacja została powołana do działania na czas nieograniczony. 

 



§ 7 

 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji w rozumieniu ustawy o 

fundacjach jest Minister Zdrowia.  

§ 8 

 

Fundacja używa pieczęci z napisem przedstawiającym jej nazwę i siedzibę. 

 

§ 9 

 

Fundacja może przyznawać odznaki, nagrody i wyróżnienia osobom 

zasłużonym dla realizacji celów wyznaczonych przez Fundację lub dla samej 

Fundacji. 

§ 10 

 

Fundacja może być członkiem innych organizacji o tym samym lub podobnym 

profilu działania. 

 

Rozdział II 

Cele i środki działania Fundacji 

 

§ 11 

 

Fundacja została powołana w celu działania na rzecz ochrony zdrowia oraz 

wspierania i prowadzenia inicjatyw mających za zadanie rozpowszechnianie 

zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej.  

 

§ 12 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. wsparcie finansowe i rzeczowe placówek oraz instytucji działających na 

rzecz ochrony zdrowia, 



2. zakup sprzętu medycznego oraz innych materiałów, służących ochronie 

zdrowia i nieodpłatne przekazywanie bądź udostępnianie dla placówek i 

instytucji działających na rzecz ochrony zdrowia, 

3. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 

pozarządowymi, zakładami opieki zdrowotnej w zakresie wymienionym 

w celach działania Fundacji, 

4. współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami 

prywatnymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, 

5. organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji w zakresie 

ochrony zdrowia, 

6. organizowanie kwest i zbiórek publicznych, oraz przedsięwzięć o 

podobnym charakterze, 

7. pozyskiwanie sponsorów w zakresie wymienionym w celach działania 

Fundacji, 

8. organizowanie różnego rodzaju imprez artystycznych i kulturalnych oraz 

akcji społecznych o charakterze charytatywnym. 

 

§ 13 

 

W zakresie realizacji swoich celów Fundacja może wpierać działalność innych 

osób i instytucji, zgodną z jej celami. 

 

Rozdział III 

Majątek Fundacji 

 

§ 14 

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł 

(jednego tysiąca złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej 

działania.  



§ 15 

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1. darowizn, spadków, zapisów, 

2. dotacji, subwencji, 

3. dochodów ze zbiórek oraz imprez publicznych, 

4. aukcji internetowych, 

5. dochodów z majątku Fundacji, 

6. funduszy pomocowych Unii Europejskiej. 

 

§ 16 

 

1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz 

subwencji  mogą być użyte do realizacji dowolnego celu Fundacji, chyba, 

że ofiarodawcy określili inny sposób ich wykorzystania. 

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

§ 17 

 

Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swym majątkiem. 

 

§ 18 

 

Fundacja nie ma prawa do podejmowania działań polegających na: 

1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji 

w stosunku do Fundatora, członków Rady Fundacji, członków Zarządu 

Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób z którymi Fundator, 

członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy 

Fundacji pozostają w związku małżeńskim 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. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Rady 

Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

zwłaszcza jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach, 

3. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Rady 

Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba 

że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z realizowaniem celów 

Fundacji zapisanych w jej statucie, 

4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy 

Fundator, członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub 

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

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

 

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

 

§ 19 

 

Organami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji 

2. Zarząd Fundacji 

 

 

 

 

 



§ 20 

 

Rada Fundacji 

 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym 

Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się co najmniej z trzech członków.  

3. Pierwszą Radę Fundacji oraz Przewodniczącego Rady Fundacji powołuje 

Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały 

pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada 

Fundacji. 

4. Przewodniczący Rady Fundacji reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i 

przewodniczy posiedzeniom Rady. 

5. Skład Rady może ulec zwiększeniu w drodze uchwały podjętej przez 

Radę. 

6. Członkowie Rady powoływani są na czas nieokreślony. 

7. Członkowstwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą złożenia rezygnacji z 

pełnienia funkcji Członka Rady, odwołania albo śmierci osoby, która 

pełniła funkcję Członka Rady. 

8. Odwołanie członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady 

Fundacji. 

9. Odwołanie Przewodniczącego Rady Fundacji następuje w formie uchwały 

powziętej przez Radę Fundacji większością głosów w głosowaniu tajnym, 

prowadzonym bez udziału Przewodniczącego Rady Fundacji.   

10. Członkiem Rady Fundacji nie może być członek Zarządu Fundacji ani 

osoba, która pozostaje z członkami Zarządu Fundacji w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba pozostająca w stosunku 

małżeńskim z członkiem Zarządu. 



11. Członkiem Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

12. Członek Rady Fundacji nie otrzymuje wynagrodzenia ani zwrotu kosztów 

z tytułu pełnienia swojej funkcji. 

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

14. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie 

równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego. 

 

§ 21 

 

Kompetencje Rady Fundacji: 

1. Wytyczanie głównych kierunków działań Fundacji oraz kontrola 

zgodności działalności Zarządu ze statutem. 

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa 

Fundacji (z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu Fundacji, który 

powołuje Fundator). 

3. Opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji. 

4. Przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych i ocena pracy Zarządu. 

5. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji. 

6. Dokonywanie zmian w statucie Fundacji. 

7. Podejmowanie decyzji w sprawie zasad nieodpłatnej współpracy z 

wolontariuszami oraz osobami aktywnie uczestniczącymi w działaniach 

fundacji. 

8. Podejmowanie decyzji w sprawach przedłożonych przez Zarząd. 

9. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji 

Fundacji. 

 

 



Zarząd Fundacji 

§ 22 

 

1. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz i podejmuje wszystkie decyzje 

związane z jej bieżącą działalnością.  

2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. 

3. Decyzje w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu 

podejmuje Rada Fundacji, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, w 

którego skład wchodzi Fundator i staje na jego czele jako Prezes Fundacji. 

4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Funkcję członka Zarządu można pełnić 

więcej niż przez jedną kadencję.  

5. Członkowstwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą złożenia rezygnacji z 

pełnienia funkcji Członka Zarządu, odwołania albo śmierci osoby, która 

pełniła funkcję Członka Zarządu. 

6. Członkiem Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

7. Zarząd podejmuje wszelkie niezbędne działania nie zastrzeżone dla Rady 

Fundacji.  

8. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej 

liczby głosów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu. 

9. Prezes Zarządu i członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia ani 

zwrotu kosztów z tytułu pełnienia swoich funkcji.  

 

§ 23 

 

Kompetencje Zarządu Fundacji: 

1. Uchwalanie rocznych programów działania i planów finansowych. 

2. Zarządzanie majątkiem Fundacji. 

3. Kierowanie działalnością Fundacji zgodnie ze statutem. 



4. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz subwencji. 

5. Współpraca z wolontariuszami oraz osobami aktywnie działającymi na 

rzecz fundacji. 

6. Sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji 

7. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych. 

8. Występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji o wprowadzenie zmian w 

statucie. 

Sposoby Reprezentacji 

§ 24 

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest 

jednoosobowo Prezes Zarządu, w sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań 

majątkowych powyżej 10.000,00 zł oświadczenia woli składa dwóch członków 

Zarządu działających łącznie, w tym Prezes Fundacji. 

 

Rozdział V 

Zmiana Statutu 

 

§ 25 

 

Na wniosek Zarządu Rada Fundacji dokonuje zmian w statucie. Rada Fundacji 

może też dokonać zmian w statucie z własnej inicjatywy, ale po uzgodnieniu z 

Zarządem. Zmian dokonuje uchwałą podjętą większością głosów. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia Końcowe 

 

§ 26 

 

1. Fundacja może połączyć się 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. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Rada Fundacji. 

 

§ 27 

 

Fundacja może być zlikwidowana na podstawie jednomyślnej uchwały Rady 

Fundacji w przypadku osiągnięcia celów statutowych lub wyczerpania środków 

finansowych.  

§ 28 

 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na rzecz fundacji 

lub stowarzyszenia, którego cele są zbieżne z celami likwidowanej Fundacji.  

 

§ 29 

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania tekstu jednolitego statutu w 

Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 


