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STATUT FUNDACJI MEDPOLONIA 

 

Tekst jednolity z 15.09.2017 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

§ 1 

 

Fundacja  MedPolonia z siedzibą w Poznaniu, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez 

MedPolonia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań 

Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądownictwa pod numerem 

0000228112, zwaną dalej "Fundatorem", aktem notarialnym sporządzonym w dniu 15.09.2017 roku. 

 

§ 2 

 

1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z 6.04.1984 r o fundacjach oraz na podstawie 

postanowień niniejszego statutu. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań. 

3. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania 

celów Fundacji może ona prowadzić swoją działalność także poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.   

5. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. W pieczęci może znaleźć  

się również symbol graficzny Fundacji.  

6. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. zdrowia. 

 

II. CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 

 

         § 3  

 

1. Celami fundacji są:  

a) ochrona i promocja zdrowia,  

b) działalność na rzecz chorych pacjentów, pomoc w dostępnie do usług medycznych i świadczeń 

zdrowotnych i innych związanych z ochroną zdrowia i leczeniem,  

c) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,  

d) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,   

e) działalność na rzecz dzieci i młodzieży,   

f) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,  

g) ratownictwo i ochrona ludności,   

h) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 

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

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

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

wykluczeniem społecznym,  

l) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.  

 

2. Powyższe cele realizowane są w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego. 

Przedmiot działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej. 

 

                                                                          § 4  

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:   

1. Zbieranie funduszy poprzez zbiórki publiczne, aukcje, koncerty, bale charytatywne, wpłaty od osób 

fizycznych i prawnych.  

2. Prowadzenie i wspieranie procesu leczenia dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych.  

3. Organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.  

4. Współpracę z innymi podmiotami zajmującymi się leczeniem i rehabilitacją osób chorych i 

wymagających specjalistycznego leczenia.  

5. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw 

niezbędnych w procesie diagnostyki i leczenia.   

6. Organizowanie pomocy z udziałem innych podmiotów.  

7. Prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych i pomocy psychologicznej.   

8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, sympozjów, seminariów, odczytów 

oraz wykorzystywanie środków masowego przekazu.  

9. Upowszechnianie wiedzy o chorobach dzieci i dorosłych, możliwości ich leczenia.  

10. Integrację podopiecznych, ich rodzin, lekarzy, rehabilitantów personelu medycznego i innych osób 

zajmujących się pośrednio lub bezpośrednio problemami i chorobami, również poprzez organizację i 

celebrację ważnych wydarzeń, rocznic i innych uroczystości.  

11. Spełnianie marzeń podopiecznych, poprzez organizację różnych wydarzeń, zakup i 

przekazywanie prezentów oraz upominków podopiecznym i beneficjentom działań Fundacji.  

12. Opracowywanie materiałów wydawniczych, prasowych, promocyjnych oraz innych służących 

profilaktyce. 

13. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami, 

organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów 

Fundacji.  

14. Sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu.  

15. Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych.  

16. Promocję zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną, udział w imprezach sportowych i 

kulturalnych oraz organizowanie wolontariatu.  

17. Działalność charytatywną. 
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III. MAJĄTEK FUNDACJI 

 

§ 5 

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 

wniesiony przez Fundatora oraz środki i majątek uzyskane przez Fundację w toku działania. 

Wyodrębnia się w majątku Fundacji kwotę 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) na działalność 

gospodarczą. 

 

2. Fundacja może czerpać środki finansowe z:  

a) darowizn, spadków, zapisów   

b) dotacji i subwencji oraz grantów   

c) dochodów z darów, zbiórek, aukcji i imprez publicznych  

d) dochodów z majątku Fundacji   

e) przychodów z działalności odpłatnej  

f) dochodów z działalności gospodarczej  

g) z innych wpływów prawem dopuszczonych  

h) odsetek od lokat kapitałowych  

i) programów Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych. 

 

 § 6 Działalność gospodarcza 

 

1.Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych włączając ortopedyczne, prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

58.11.Z Wydawanie książek 

58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność 

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 



4 

 

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej  

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

77.29.Z Wypożyczenie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego  

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej nie sklasyfikowanych 

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

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  

85.60.Z Działalność wspomagającą edukację 

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana 

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

niepełnosprawnych 

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych. 

4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności 

pożytku publicznego. 

5. Cały dochód Fundacji, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami, przekazywana jest na działalność 

pożytku publicznego, w tym prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.   

6. Fundacja dąży do spełnienia przesłanek bycia przedsiębiorstwem społecznym i związanych z tym 

proporcji zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy działalności gospodarczej 

Fundacji. 

7. Działalność gospodarcza służy m.in. reintegracji zawodowej i społecznej lub realizacji usług 

społecznych świadczonych w lokalnej społeczności.  

 

                                                          IV. ORGANY FUNDACJI 

 

§ 7 

 

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem. 

2. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu. 

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.  

 

§ 8 

 

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych 

dla Fundatora. 
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3. W szczególności do kompetencji Zarządu należy: 

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

b) uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, 

c) zatwierdzanie okresowych i rocznych sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych i 

merytorycznych z działalności Fundacji, 

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 

f) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, 

g) podpisywanie umów o współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, 

h) zatrudnienie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami, 

i) ustalanie wielkości zatrudnienia, wysokości i limitów wynagrodzeń pracowników Fundacji i 

członków Zarządu, w tym kadry zarządzającej, organizacja wolontariatu i angażowanie 

wolontariuszy, 

j) uchwalanie regulaminów, powoływanie i rozwiązywanie innych ciał konsultacyjno-doradczych, 

w tym ciał konsultacyjno-doradczych z udziałem pracowników lub innych interesariuszy celem 

zapewnienia demokratycznego zarządzania, 

k) prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji z nią związanych, 

l) realizacja celów statutowych, 

ł)  podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, 

m) wyrażenie zgody na przystąpienie Fundacji do innych podmiotów w charakterze członka. 

4. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej uchwały zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na 

spotkaniu.      

5. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do 

zadań Fundacji. 

§ 9 

 

Do składania oświadczeń woli, w sprawach majątkowych i niemajątkowych, w przypadku 

jednoosobowego Zarządu uprawniony jest Prezes, a w przypadku wieloosobowego Zarządu 

uprawniony jest Prezes samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu łącznie. 

 

V. LIKWIDACJA I ŁĄCZENIE FUNDACJI ORAZ ZMIANA STATUTU 

 

§ 10 

 

Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje jednomyślnie Zarząd 

uchwałą. 
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  § 11 

 

1. Zmiana Statutu Fundacji może być dokonana w drodze uchwały Zarządu przez zwykłą większość 

głosów jego członków.  

2. Zmiana statutu może dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i 

określonych w akcie założycielskim. 

 

§ 12 

 

1. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 

Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd. 

2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami 

statutowymi Fundacji. 

 
 

 


