
 

OŚWIADCZENEI FUNDATORA 
0 USTALENTU STATUTU FUNDACJI 

 
Jako Fundator Fundacji „Zdrowie i Opieka", na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 

kwietnia 1984r. ustalam niniejszym Statut Fundacji „Zdrowie i Opieka": 
 
 
 

STATUT 
FUNDACJI „ZDROWIE I OPIEKA” 

 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Fundacja „Zdrowie i Opieka” zwana dalej „Fundacją” ustanowiona w 2010 r. przez Aleksandra Żurka, zam. 
w Rybniku, ul. Jaśminowa 25, zwanego dalej „Fundatorem” działa na podstawie przepisów prawa 
polskiego oraz niniejszego statutu. 
 

§ 2 
Fundacja ma osobowość prawną. 
 

§ 3 
Fundacja może korzystać z wyróżniającego ją znaku graficznego. 
 

§ 4 
Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice. 
 

§ 5 
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polski, przy czym w zakresie niezbędnym 
dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się obok własnej nazwy, także 
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 
3. Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały, filie. 
 

§ 6 
Fundacja zmierzać będzie do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. 
 

§ 7 
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 
 

§ 8 
1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. 
2. Nadzór na Fundacją w zakresie prawidłowości korzystania przez nią z uprawnień wynikających z 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie sprawuje minister 
właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 
 
 



 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 9  
1. Cele Fundacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej obejmują podejmowanie 
wszelkich działań służących ochronie bezpieczeństwa pacjentów w związku z zażywaniem przez 
pacjentów produktów leczniczych. 
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) inicjowanie, wspieranie oraz prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej; 

2)  podnoszenie świadomości pacjentów w zakresie fundamentalnych praw pacjentów 
korzystających z wszelkich form farmakoterapii w Polsce i w Unii Europejskiej; 

3)  przeciwdziałanie nieetycznej reklamie produktów leczniczych; 
4)  uświadamianie skutków ubocznych nadużywania produktów leczniczych przez pacjentów oraz 

negatywnych skutków równoczesnego zażywania różnych produktów leczniczych; 
5) wspieranie pacjentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej 

w prowadzonych terapiach; 
6)  inicjowanie, wspieranie oraz prowadzenie działań w zakresie działalności edukacyjnej 

i charytatywnej związanej z polepszeniem jakości świadczonych usług medycznych i opieki 
farmaceutycznej dla pacjentów; 

7) inicjowanie, wspieranie oraz prowadzenie działań w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy na 
temat farmakoterapii jako dziedziny medycyny; 

8)  inicjowanie, wspieranie oraz prowadzenie działań w zakresie racjonalnej prozdrowotnej 
współpracy pomiędzy pacjentami a farmaceutami oraz lekarzami, wszystko w celu 
zracjonalizowania ilości zażywanych produktów leczniczych; 

9) prowadzenie  działalności popularyzatorskiej  informacyjnej za  pomoc wszystkich 
dostępnych mediów i technik; 

10) organizowanie badań medycznych i innych akcji służących profilaktyce zdrowotnej pacjentów; 
11) organizowanie konferencji, których przedmiotem będą zagadnienia związane z celami Fundacji; 
12) podejmowanie działań na rzecz egzekwowania praw pacjentów, w tym również poprzez udział w 

postępowaniach sądowych w charakterze organizacji społecznej; 
13) wspieranie wszelkich działań innych organizacji realizujących cele Fundacji, w tym organizacji 

inicjujących zmiany legislacyjne służące poprawie bezpieczeństwa pacjentów związanego 
z zażywaniem produktów leczniczych; 

14) podejmowanie i wspieranie działań mających na celu ochronę pozycji farmaceuty jako rzecznika 
praw pacjentów. 

 
§ 10 

1. Działalność odpłatna Fundacji w zakresie pożytku publicznego obejmuje: 
1)  działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z); 
2)  pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B); 
3)  działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z); 
4)  pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z); 
5)  pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(74.90.Z); 
6) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z). 

 
2. Działalność nieodpłatna Fundacji w zakresie pożytku publicznego obejmuje: 

1)  działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z); 
2)  pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z); 
3)  pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z); 
4)  działalność wspomagająca edukację (85.60.Z); 



 

5)  pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.8); 
6)  pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E); 
7)  pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.8); 
8)  badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 

i technicznych (72.19.2); 
9)  pozostała działalność usługowa w zakresie informacji. gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z); 
10)  działalność portali internetowych (63.12.2); 
11) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.2). 

 
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 
§ 11 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 zł oraz środki finansowe, 
nieruchomości, ruchomości nabyte w toku działania Fundacji. 

2. Majątek Fundacji nie może być: 
1)  wykorzystywany w celu udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do 

Fundatora, jej członków, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi 
pracownicy pozostający w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej 
„osobami bliskimi"; 

2)  przekazywany na rzecz Fundatora, jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności 
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

3)  wykorzystywany na rzecz Fundatora, jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji 
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statusowego celu Fundacji, 

4) wykorzystany do zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby 
bliskie. 

 
§ 12 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 

§ 13 
1. Dochodami Fundacji set w szczeg6lnosci: 

1)  darowizny, spadki i zapisy otrzymywane zarówno z kraju, jak i zagranicy, 
2)  dotacje i subwencje oraz granty, 
3)  dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, 
4)  odsetki bankowe oraz inne zyski kapitałowe, 
5)  dochody ze zbiórek i imprez publicznych, 
6)  dochody z prowadzonej odpłatnej działalności, 
7)  dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących realizacji celów 

określonych w § 9. 
2. Fundacja prowadzić może działalność gospodarczą w następującym zakresie: 

1)  sprzedaż detaliczna wyrobów  farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach (47.73.Z); 

2)  sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając  ortopedyczne, prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z); 

3)  sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach (47.75.Z); 



 

4)  działalność szpitali (86.1O.Z); 
5)  praktyka lekarska og6lna (86.21 .Z); 
6)  praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z); 
7)  pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,  gdzie  indziej niesklasyfikowana (86.90.E); 
8)  reklama (73.1). 

3. Dochody Fundacji mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji 
określonych w § 9. Na potrzeby prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej Fundator 
przekazuje kwotę 1.000,00 zł. 
 

§ 14 
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku 
jedynie, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezsporne jest, ze stan czynny spadku przewyższa 
długi spadkowe. Przyjęcie spadku następuje tylko i wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza. 
 
 

Rozdział IV. Organy Fundacji 
 

§ 15 
1. Organami fundacji są: 

1)  Rada Fundacji, 
2)  Zarząd Fundacji. 

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają_ wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, 
z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych 
organów, w tym kosztów podróży, na zasadach określonych przez Radę Fundacji, przy czym w wysokości 
nie wyższej niż jednokrotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (według 
ogłoszenia Prezesa GUS). 
 

§ 16 
1.  Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2.  Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. 
3. Przy wykonywaniu statutowych kompetencji Rada Nadzorcza ma prawo: 

1) wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji; 
2) żądania od członków Zarządu Fundacji ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących działalności 

Fundacji. 
4.  Rada Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków powołanych, za ich zgodą. Członkami Rady 

Fundacji nie mogą być osoby skazane za przestępstwo z winy umyślnej. Przed powołaniem w skład 
Rady Fundacji, kandydaci na członków Rady Fundacji składają oświadczenie, w którym zapewniają, że 
nie istnieją jakiekolwiek okoliczności uniemożliwiające ich powołanie w skład Rady Fundacji zgadnie z 
niniejszym statutem Fundacji. 

5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i Sekretarza Rady 
Fundacji. Sekretarzem Rady Fundacji może być Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego. 

6.  Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje każdorazowo Fundator. 
7.  W przypadkach, gdy Fundator nie uzupełnia składu Rady Fundacji w terminie 3 miesięcy od dnia 

zmniejszenia jej składu poniżej liczby określonej w ust. 4, powołanie członka Rady Fundacji, może 
nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. 

8.  Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje: 
1)  z dniem złożenia rezygnacji przez członka Rady Fundacji; 
2)  z dniem odwołania członka ze składu Rady Fundacji; 
3)  z dniem śmierci członka Rady Fundacji. 

9.  Nie można łączyć członkowstwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze 



 

stosunkiem pracy z Fundacją lub pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości z tytułu zatrudnienia z członkiem Zarządu Fundacji. 

10. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy  
zebraniom Rady. 

 

§ 17 
1.  Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 
2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie lub w formie elektronicznej. 
3.  Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca 

przewodniczącego lub członek wybrany przez Radę. 
4.  Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w razie równej liczby 

głosów decydujący glos Przewodniczącego. W przypadku jego nieobecności osoba upoważniona w 
ust. 3. 

5.  Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą 
na piśmie zgodę postanowienie, które ma być powzięte. 

 
§ 18 

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 
1)  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji; 
2)  podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia; 
3)  ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom 

Zarządu absolutorium; 
4)  kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;  
5)  wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 
6)   nadzór nad działalnością Fundacji; 
7)  dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji; 
8)  podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji, z zastrzeżeniem, 

że w takich wypadkach konieczna jest jednomyślność członków Rady Fundacji oraz zatwierdzenie 
tej decyzji przez Fundatora; 

9)  podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji 
Fundacji, z zastrzeżeniem, ze w takich wypadkach konieczna jest jednomyślność członków Rady 
Fundacji; 

10) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Fundacji w imieniu Fundacji zobowiązań, których 
wartość przekracza 5.000,00 złotych. 

 
§ 19 

1. W jej posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć Fundator, Prezes Zarządu Fundacji lub 
wyznaczony przez Prezesa przedstawiciel. 

2.  Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, 
których działalność jest zbieżna z celem Fundacji. 

 
§ 20. 

1.  Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na czas 
nieokreślony. 

2.  Pierwszy skład osobowy Zarządu Fundacji powołuje Fundator. 
3. Rada Fundacji powoduje Prezesa Zarządu. 
4.  Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji 

przed upływem kadencji w drodze uchwały podejmują jednomyślnie przez wszystkich członków Rady 
Fundacji. 



 

5.  Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy Członek Zarządu Fundacji samodzielnie. 
6.  Zasady wynagradzania członków Zarządu Fundacji określa Rada Fundacji. 
 

§ 21 
1.  Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów 

decydujący głos ma Prezes Zarządu Fundacji. 
2.  Do podjęcia ważnych uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu 

Fundacji, w tym Prezesa. 
 

§ 22 
Fundator nie może zostać członkiem Zarządu Fundacji. 
 

§ 23 
Radzie Fundacji służy prawo odwołania całego Zarządu Fundacji, jak również każdego z jego członków 
w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji.  
W takim wypadku jednomyślność, o której mowa w § 20 ust. 5, nie jest konieczna. 

 
 

§ 24 
Przewodniczący i zastępca przewodniczącego Rady Fundacji mają prawo do udziału w posiedzeniach 
Zarządu Fundacji. 
 

§ 25 
Zarząd Fundacji podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady 
Fundacji lub Fundatora. W szczególności Zarządu Fundacji: 

1) organizuje i prowadzi działalność Fundacji zgodnie z jej statutem, obowiązującymi przepisami; 
2) reprezentuje Fundacja zewnętrz; 
3) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji; 
4)  przyjmuje subwencje, darowizny. spadki i zapisy; 
5)  tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą, określając 

przedmiot działalności, organy i kompetencje; 
6)  prowadzi polityk kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz 

wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia; 
7)  występuje z wnioskiem w sprawie zmiany statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz 

likwidację Fundacji; 
8)  może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących do 

Fundacji; 
9)  co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie 

z działalności Fundacji w poprzednim roku kalendarzowym. 
 

§ 26 
Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów Fundacji. 
 

 
Rozdział V. Zmiana Statutu 

 
§ 27 

1.  Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Fundatora. 
2.  W przypadku, gdy Fundator nie odmówi wyrażenia zgody na zmianę statutu Fundacji w terminie 

6 miesięcy od podjęcia uchwały przez Radę Fundacji, przyjmuje się że wyraził zgodę na zmianę statutu 
Fundacji. 



 

 
Rozdział VI. Połączenie z inną fundacją 

 
§ 28 

1.  Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania celów. 
2.  Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji. 
 

§ 29 
W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają 
w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji 
oraz Fundatora. W przypadku, gdy Fundator nie odmówi wyrażenia zgody na połączenie z inną fundacją 
w terminie 6 miesięcy od podjęcia uchwały przez Radę Fundacji, przyjmuje się, że wyraził zgodę na 
połączenie z inną fundacją. 
 

Rozdział VII. Likwidacja Fundacji 
 

§ 30 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 
 

§ 31 
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków 
prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji oraz Fundatora. W przypadku, gdy Fundator nie 
odmówi wyrażenia zgody na likwidację Fundacji w terminie 6 miesięcy od podjęcia uchwały przez Radę 
Fundacji, przyjmuje się, ze wyraził zgodę na likwidację Fundacji. 
 

§ 32 
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały 
Rady Fundacji na rzecz działających w Polsce lub za granicą fundacji o zbliżonych celach. 
 

 
Katowice, dnia 2 lipca 2010 r. 

 
Aleksander Żurek 


