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STATUT FUNDACJI 

„Fundacja Zdrowie Plus” 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Zdrowie Plus”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z 

dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz 

postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Marka Kalewskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza Hannę Kacprzak-Kucharską w kancelarii notarialnej w 

Warszawie, w dniu 04.07.2019. 

 

§ 2. 

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. 

3. Fundacja może: 

1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, 

2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach, 

3) prowadzić działalność gospodarczą w kraju, 

4) być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i 

prawem polskim dopuszczonych. 

 

§ 3. 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 

§ 4. 

1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego. 

2. Fundacja jest apolityczna, a jej przewodnią ideą są etyczne wartości ogólnoludzkie, narodowe, 

społeczne, religijne, kulturowe i rodzinne, służące zdrowiu i szczęściu każdego człowieka. 

 

§ 5. 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej. 

 

§ 6. 

Fundacja może ustanowić odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez 

Fundację lub dla samej Fundacji. 
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Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji 

 

§ 7. 

1. Celami Fundacji są: 

1) działalność edukacyjna na rzecz promocji zdrowego stylu życia, 

2) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza, 

3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

5) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

6) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 

7) działalność charytatywna, 

8) promocja idei czytelnictwa, 

9) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, 

10) działalność na rzecz integracji cudzoziemców, 

11) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

12) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

13) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 

14) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 

15) działalność na rzecz organizacji pozarządowych, 

16) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka, 

17) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

18) działalność na rzecz weteranów walk o niepodległość, 

19) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

20) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 

21) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

22) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

23) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, 

24) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

25) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

26) promocja i organizacja wolontariatu, 

27) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 

28) promocji zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy, 

29) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

30) turystyka i krajoznawstwo, 

31) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 

32) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działania 

wspomagające rozwój demokracji. 
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§ 8. 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia, 

2) organizowanie oraz udział w szkoleniach, kursach, konferencjach, seminariach, koncertach, 

wystawach, festiwalach, spotkaniach integracyjnych, imprezach sportowych, 

3) wspieranie i organizowanie profilaktyki zdrowotnej, 

4) organizowanie świadczeń medycznych w placówkach opieki zdrowotnych, 

5) organizowanie porad dietetycznych, 

6) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw 

niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia ludzi, 

7) pomoc finansową i rzeczową dla osób niepełnosprawnych oraz szczególnie zagrożonych 

utratą zdrowia lub życia, 

8) organizowanie akcji pomocy osobom ciężko chorym i niepełnosprawnym z udziałem innych 

podmiotów, 

9) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących 

działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia, w szczególności w odniesieniu do 

sprzętu medycznego i lekarstw, 

10) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji 

zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub 

ratowaniu życia, 

11) finansowanie  leczenia,  rehabilitacji,  zakup  niezbędnego  sprzętu  medycznego  i 

rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i 

materialnej, 

12) pomoc finansową i rzeczową dla osób znajdujących się w szczególnie  trudnej  sytuacji 

życiowej i materialnej, w tym pomoc społeczna, 

13) pomoc finansową i rzeczową dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk 

żywiołowych, w tym pomoc społeczna, 

14) organizowanie wyjazdów do ośrodków rehabilitacyjnych oraz sanatoriów, 

15) wspieranie rozwiązań mających na celu usprawnienie realizacji świadczeń medycznych, 

16) promocję programów realizowanych i tworzonych przez Fundację, 

17) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, 

18) realizację programów radiowych, telewizyjnych i projektów multimedialnych, 

19) organizowanie i wspieranie programów badawczych i naukowych, 

20) organizowanie akcji i kampanii społecznych, 

21) tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych w 

społeczeństwie, 

22) opracowywanie i wdrażanie rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych, 

23) współpracę z instytucjami oraz osobami fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi, działającymi 

w zakresie objętym celami Fundacji oraz udzielanie im pomocy organizacyjnej, 

24) organizowanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, 

poprzez darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów 

sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych. 
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§ 9. 

1. Beneficjentami Fundacji są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające 

osobowości prawnej. 

2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacje może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób 

fizycznych, zbieżną z celami Fundacji. 

 

 

Rozdział III. Majątek fundacji 

 

§ 10. 

1. Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 1.500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) 

przyznanej przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, 

nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) na prowadzenie 

działalności statutowej oraz 1000,00 zł (tysiąc złotych) na działalność gospodarczą. 

 

§ 11. 

1. Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: 

1) darowizn, spadków, zapisów, 

2) subwencji osób prawnych, 

3) zbiórek i imprez publicznych, 

4) majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji, 

5) działalności gospodarczej, 

6) odpłatnej działalności statutowej, 

7) dochodów od lokat kapitałowych i papierów wartościowych. 

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

4. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach 

gospodarczych oraz spółkach, lokatach bankowych i papierach wartościowych. 

 

 

§ 12. 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji 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. 
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Rozdział IV. Rodzaje działalności Fundacji 

 

§ 13. 

Fundacja prowadzi: 

1) działalność statutową, 

oraz może prowadzić 

2) działalność gospodarczą. 

 

§ 14. 

1. Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem. 

2. Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych na zasadach prawem 

określonych. 

 

§ 15. 

1. Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, że dochody z 

działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej. 

2. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na działalność statutową Fundacji. 

 

§ 16. 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami. 

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

statutowych. 

 

§ 17. 

Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach 

prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach 

określonych w stosownych przepisach. 

 

§ 18. 

Określenie przedmiotu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 

1) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 

(63.11.Z),  

2) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z), 

3) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych (62.09.Z), 

4) Działalność portali internetowych (63.12.Z), 

5) Praktyka lekarska (86.21.Z), 

6) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A), 

7) Działalność paramedyczna (86.90.D), 

8) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(86.90.E), 

9) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z), 

10) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z), 

11) Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z), 
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12) Produkcja gier i zabawek (32.40.Z), 

13) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z), 

14) Wydawanie książek (58.11.Z), 

15) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z), 

16) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), 

17) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z), 

18) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), 

19) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z), 

20) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(70.22.Z), 

21) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z), 

22) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z), 

23) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z), 

24) Działalność centrów telefonicznych (call center), (82.20.Z), 

25) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 

26) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), 

27) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z). 

 

§ 20. 
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w formie organizacyjnie wyodrębnionej. 

 

§ 21. 

1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne. 

2. Zarząd Fundacji ma tworzyć fundusz rozwoju niezbędny do prowadzenia efektywnej działalności 

gospodarczej. 

3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa 

Zarząd Fundacji. 

4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i 

umorzeniu według obowiązujących zasad. 

5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji. 

6. Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

Rozdział V. Organy Fundacji 

 

§ 22. 

1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji. 

2. Prezesowi, zastępcy i członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji. 

Wysokość wynagrodzenia ustala Fundator. 
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§ 23. 

1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem jest organem obligatoryjnym Fundacji powoływanym przez 

Fundatora na czas nieokreślony. 

2. Zarząd tworzy zespół składający się z 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez 

Fundatora w każdym czasie. 

3. Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu. 

4. W skład Zarządu może wchodzić osoba reprezentująca Fundatora. 

5. Regulamin Zarządu określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków 

Zarządu oraz ich wynagrodzenie ustala i zatwierdza Fundator. 

6. Decyzje dotyczące zawierania umów ze stosunku pracy z członkami Zarządu oraz ustalania zasad i 

wysokości ich wynagrodzenia, podejmuje Fundator. 

7. Zarząd jest powoływany na czas nieokreślony i pracuje w systemie bezkadencyjnym. 

 

§ 24. 

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo prezes Zarządu, lub wiceprezes Zarządu 

wraz z innym członkiem Zarządu. 

 

§ 25. 

1. Zarząd wieloosobowy podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności 

uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa Zarządu. 

2. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady, pełnomocnik Fundatora oraz inne 

zaproszone osoby z głosem doradczym. 

3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni 

pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż cztery razy w roku. 

 

§ 26. 

Uprawnienia Zarządu: 

1) Kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) Opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji, 

3) Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

4) Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 

5) Opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji, 

6) Powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji, 

7) Ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników 

etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy, 

8) Kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji, 

9) Ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych 

dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, 

komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji. 

10) Powoływanie i odwoływanie kierownictwa jednostki terenowej, innej jednostki 

autonomicznej organizacyjnie wyodrębnionej. 
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Rozdział VI. Jednostki terenowe Fundacji 

 

§ 27. 

1. Dla efektywniejszej realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć jednostki terenowe, 

oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą. 

2. Jednostki terenowe są tworzone oraz likwidowane w drodze uchwały Zarządu. 

3. Jednostki terenowe korzystają z osobowości prawnej Fundacji na podstawie pełnomocnictw 

udzielonych im przez Zarząd. 

4. Kierownik jednostki terenowej podlega bezpośrednio prezesowi Zarządu. 

5. Zarząd może w drodze uchwały określić szczegółową strukturę organizacyjną i organy funkcyjne 

jednostki terenowej. 

 

§ 28. 

1. Jednostka terenowa przyjmuje do stosowania postanowienia Statutu Fundacji. 

2. Każda jednostka terenowa ma własny Zarząd i może powołać Radę Programową. 

3. Zarząd jednostki terenowej jest powoływany przez Zarząd. 

4. Radę Programową powołuje Zarząd na wniosek Zarządu jednostki terenowej. 

 

§ 29. 

1. Jednostka terenowa podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, jako oddział Fundacji. 

2. Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego jednostka terenowa korzysta z osobowości 

prawnej Fundacji. 

 

§ 30. 

W sprawach nieuregulowanych przepisami dotyczącymi jednostek terenowych mają zastosowanie 

zapisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z późn. zm) oraz 

niniejszego Statutu. 

 

 

Rozdział VII. Zmiana Statutu 

 

§ 31. 

1. Zmiana Statutu, w tym także zmiana celu działalności Fundacji, może nastąpić w drodze uchwały 

Fundatora. 

2. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną 

fundacją. 

3. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją lub przekształcenia w spółki prawa handlowego 

podejmuje w drodze uchwały Fundator. 
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Rozdział VIII. Postanowienia Końcowe 

 

§ 32. 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, osiągnięcia 

celu dla którego była ustanowiona lub z innych ważnych przyczyn obiektywnych. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. 

3. Fundator wyznacza likwidatora Fundacji. 

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się wskazanej przez Fundatora jednostce 

mającej status organizacji pożytku publicznego z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o 

fundacjach. 

5. 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 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. 

 

§ 33. 

Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok 

kalendarzowy. 

 

§ 34. 

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

kwietnia 1984 r. o fundacjach. 

2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 

Warszawy. 

 

 

 

W imieniu Fundatora Fundacji – Marka Kalewskiego: 

 

 

         Marek Kalewski 


