
STATUT 

OBYWATELSKIEJ FUNDACJI POMOCY DZIECIOM W WARSZAWIE 

(Ze zmianami od 16 sierpnia 2017) 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIE OGÓLNE 

§ 1. 

Fundacja pod nazwą OBYWATELSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM 

W WARSZAWIE (w okresie od 5 września 2002 r. do 16 sierpnia 2009 r. nosząca nazwę 

Fundacja ,,Nasi Milusińscy”) zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Pawła Wielgat, 

zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 

Władysławę Filochowską z Kancelarii Notarialnej w Warszawie dnia 5 września 2002 r., 

Rep. Nr A 3647/2002, jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. 

nr 96, poz. 873) działa na podstawie  przepisów ustawy z dnia 06 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. 

§ 3. 

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona. 

§ 4. 

Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

§ 5. 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczo użytecznych 

Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 6. 

Fundacja może tworzyć zakłady, ośrodki zamiejscowe i inne jednostki organizacyjne. 

 

§ 7. 

Fundacja używa pieczęci z nazwą i adresem Fundacji. 

 

§ 8. 

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

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

przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

 



 

 

§ 9. 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 10. 

Celem Fundacji jest: 

1. promocja i ochrona zdrowia dzieci i młodzieży, 

2. świadczenie pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych 

i komunikacyjnych, 

3. świadczenie pomocy dzieciom w leczeniu i rehabilitacji, 

4. ułatwianie dzieciom i młodzieży dostępu do wykwalifikowanej opieki zdrowotnej, 

5. popularyzacja profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób u dzieci, 

6. popularyzowanie prawa wspólnotowego Unii Europejskiej oraz prawa krajów 

członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, 

7. podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie praw pacjenta 

i ochrony zdrowia, 

8. edukacja prawna dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem praw 

obywatelskich i praw pacjenta, 

9. popularyzowanie wśród polskiego społeczeństwa zasad ochrony środowiska 

przyrodniczego i higieny sanitarnej, 

10. organizowanie współpracy polskich środowisk naukowych, badawczych, szkolnych, 

i oświatowych w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, 

11. opracowywanie i prezentowanie opinii społecznych oraz sondaży odnoszących się 

do ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, 

12. badania krajowego i europejskiego systemu ochrony zdrowia ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 

13. udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 

14. integracja społeczna chorych i niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, 

15. niesienie pomocy socjalnej. 

 

§ 11. 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, 

b. prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej,  

c. prowadzenie działalności naukowej i badawczej, tworzenie i utrzymywanie 

własnych ośrodków naukowych i badawczych, 

d. organizowanie kulturalnej, naukowo-badawczej, artystycznej oraz 

turystycznej współpracy z zagranicą, 

e. organizowanie i prowadzenie własnych ośrodków szkoleniowych 

i dydaktycznych oraz ośrodka badań społecznych, 

f. prowadzenie ośrodka rehabilitacji i poradnictwa, 



g. refundację wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz z 

potrzebami socjalnymi. 

 

 

 

§ 11a 

Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w następującym 

zakresie: 

 

a. PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 

b. PKD 85.59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane; 

c. PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych; 

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

e. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 

indziej niesklasyfikowana; 

f. PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna; 

g. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 

h. PKD 85.60.Z działalność wspomagająca edukację; 

i. PKD 69.10 Z działalność prawnicza. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 12. 

Do realizacji celów Fundacja gromadzi środki finansowe także poprzez prowadzenie 

działalności gospodarczej. 

 

§ 13. 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 3.000 zł (słownie: trzy 

tysiące złotych) oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości  nabyte przez 

Fundację w toku jej działania. 

 

§ 14. 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§ 15. 

Dochody Fundacji pochodzą z: 

1. darowizn, spadków i zapisów, 

2. subwencji osób prawnych, 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, 

5. odsetek bankowych i kredytowych, 



6. wpływów z obrotu papierami wartościowymi, 

7. dotacji i dofinansowania, 

8. z działalności gospodarczej Fundacji, prowadzonej wyłącznie dla realizacji celów 

statutowych, 

9. nawiązek orzekanych przez sądy na rzecz organizacji pożytku publicznego, 

10. 1%  podatku przekazywanego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku 

publicznego. 

 

§ 16. 

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 

realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

§ 17. 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania 

powyższego oświadczenia jest oczywiste, że czynny stan spadku znacznie przewyższa 

długi spadkowe. 

 

§ 18. 

1. Osoby fizyczne lub prawne z kraju i zagranicy, które dokonują na rzecz Fundacji 

darowizny lub subwencji o wartości co najmniej trzech tysięcy złotych stają się 

Honorowym Darczyńcą Fundacji. 

2. Osoby fizyczne lub prawne, które w inny sposób przyczyniają się do realizacji celów 

Fundacji również mogą stać Honorowymi Darczyńcami  Fundacji. 

3. Zaliczenie w poczet Honorowych Darczyńców Fundacji następuje na podstawie 

wniosku Zarządu i uchwały Rady Fundacji  

 

§ 19. 

1. Fundacja prowadzi swoją działalność zgodnie z treścią ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 29 maja 2003 r. 

Nr 96 poz. 873). 

2. Szczegółowe zasady przestrzegania przez Fundację przepisów ustawy wym. w ust. 1 

określają regulaminy wewnętrzne wydane wspólnie przez Zarząd i Radę Fundacji. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY FUNDACJI 

 

§ 20. 

Organami Fundacji są: 

1. Fundator, 

2. Rada Fundacji,  

3. Zarząd Fundacji. 

 

 



§ 20a 

1. Fundator podejmuje decyzje w sprawach wskazanych w Statucie. 

2. Decyzje Fundatora zapadają w formie pisemnych oświadczeń. 

3. W przypadku śmierci Fundatora, jego wszelkie prawa przejmuje osoba wyznaczona 

przez jego spadkobierców, na podstawie wspólnego pisemnego oświadczenia woli. 

 

 

 

§ 21. 

1. Rada Fundacji składa się z nie mniej niż 2 osób powołanych przez Fundatora. 

2. Fundator powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji.  

 

§ 22. 

Kadencja Rady Fundacji jest bezterminowa. 

 

§ 23. 

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, inicjatywnych, 

opiniodawczych i nadzorczych. 

 

§ 24. 

Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.  

 

§ 25. 

1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa 

razy do roku. 

2. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji. 

 

§ 26. 

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności nie mniej niż 

połowy członków składu Rady Fundacji. 

2. W przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali poinformowani 

pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem o miejscu, czasie i porządku posiedzenia 

Rady Fundacji, uchwały mogą być podejmowane przy obecności mniej niż połowy 

członków składu Rady Fundacji  

 

§ 27. 

Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

1. powoływanie i odwoływanie Zarządu, 

2. występowanie z wnioskami i podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych 

sprawach związanych z działalnością Fundacji, 

3. opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania 

Fundacji oraz preliminarza kosztów jej działalności, 

4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 

5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Fundacji, 

6. ustalanie zasad zatrudniania członków Zarządu;  

7. zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu  

8. ustalanie kwoty zobowiązań, które w imieniu Fundacji może zaciągnąć Zarząd 

Fundacji bez uprzedniej zgody Rady Fundacji, 



 

§ 28. 

Członkowie Rady Fundacji muszą spełniać niżej wymienione warunki: 

1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej. 

2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów 

w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U Nr 26, 

poz.306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 

oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535); 

 

§ 29. 

1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 osób, w tym z Prezesem Zarządu Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Radę Fundacji. 

 

§30. 

1. Rada Fundacji wyznacza z grona członków Zarządu Prezesa Zarządu Fundacji. 

2. W przypadku Zarządu jednoosobowego wybrany członek Zarządu zostaje 

Prezesem Zarządu Fundacji. 

 

§ 31. 

Radzie Fundacji przysługuje prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego 

członków. 

 

§ 32. 

Zarząd podejmuje decyzję we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 

Rady Fundacji. 

 

§ 33. 

Zarząd Fundacji w szczególności: 

1) reprezentuje Fundację na zewnątrz, 

2) uchwala i realizuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji oraz budżet, 

3) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji, 

4) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 

5) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na 

wynagrodzenia dla pracowników Fundacji. 

6) tworzenie i likwidowanie zakładów, ośrodków zamiejscowych i innych jednostek 

organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie im regulaminu organizacyjnego . 

 

§ 34. 

1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być z tytułu pełnienia swych funkcji 

wynagradzani. 

2.  Członkiem Zarządu może być osoba, która nie była skazana  prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 



3. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Rady Fundacji ani pozostawać z nimi 

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej. 

 

 

 

§ 35. 

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

ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. 

2. W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący należy do Prezesa. 

§ 36. 
 
1.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają jednoosobowo członkowie 
Zarządu Fundacji. 
 
2. W przypadku Zarządu Fundacji jednoosobowego, oświadczenia woli składa  
Prezes Zarządu Fundacji. 
 

§ 37. 
 
1. Fundator może powołać i odwołać Radę Programową jako ciało doradcze, 

złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji. 
2. Regulamin działania Rady Programowej ustala Fundator. 
 
 
 

ROZDZIAŁ V 
 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 
 

§ 38. 
 
1.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w zakresie: 

 

a. PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji 

b. PKD 23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych 

c. PKD 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych 

d. PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek 

e. PKD 32.9 Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 

f. PKD 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach 

g. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami targowiskami 

h. PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność 

wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 

i. PKD 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami  

telewizyjnymi 

j. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 

k. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych 

l. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej  

niesklasyfikowana 



m. PKD 73.1 Reklama 

n. PKD 73.2 Badanie rynku i opinii publicznej 

o. PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

p. PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej 

r. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

s. PKD 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

t. PKD 85.60. Z Działalność wspomagająca edukację 

u. PKD 90.01 Z działalność związana z wystawieniem przedstawień artystycznych 

w. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

y. PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  

 

§ 39. 

Uzyskiwany z działalności gospodarczej dochód Fundacja przeznacza wyłącznie na 

realizację celów statutowych. 

 

§ 40. 

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie 

wyodrębnionej przez jednostki organizacyjne zwane dalej ,,zakładami”. 

 

§ 41. 

1. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników 

zakładów określa regulamin organizacyjny zakładów uchwalony decyzją Zarządu  

Fundacji. 

2. Kierownik zakładu powoływany i odwoływany jest przez Zarząd Fundacji. 

3. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc odpowiedzialność za 

wyniki pracy zakładu przed Zarządem Fundacji. 

4. Działalność Zakładu podlega nadzorowi i kontroli Rady Fundacji. 

 

§ 42. 

Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na 

wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów. 

 

§ 43. 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami 

obowiązującymi osoby prawne oraz organizacje pożytku publicznego. 

 

§ 44. 

Zabrania się:  

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji 
w stosunku do  członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
członkowie organów oraz pracownicy 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. przekazywania majątku Fundacji na rzecz  członków jej organów lub pracowników 
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. wykorzystywania majątku Fundacji  na rzecz  członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba 
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, 

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą  członkowie 

organów Fundacji  lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

ZMIANA STATUTU 

 

§ 45. 

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych celów Fundacji. Może dotyczyć zmiany 

celu Fundacji. 

 

§ 46. 

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundator. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 47. 

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną 

Fundacją. 

 

§ 48. 

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji. 

 

§ 49. 

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator.  

 

§ 50. 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub 

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

 

§ 51. 

Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. 

 

 

 

 

 

 



§ 52. 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których 

działalność odpowiada celom Fundacji. 

 

 

§ 53. 

Nad Fundacją nadzór sprawuje minister właściwy ds. zdrowia. 

 

         Fundator 

 

Paweł Wielgat 

Warszawa, sierpień 2017 r. 


