STATUT FUNDACJI OSÓB CHORYCH NA PADACZKĘ „ODWAGA”
/tekst jednolity – z dnia 15 kwietnia 2016 r./
ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1.

2.

3.

Fundacja pod nazwą „Fundacja chorych na padaczkę „Odwaga”, zwana w treści Statutu „Fundacją”,
została ustanowiona z woli Bogdana Michałka, zwanego dalej Fundatorem, oświadczeniem woli o
ustanowieniu Fundacji sporządzonym w formie Aktu Notarialnego przed Notariuszem Beatą
Czapor z Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie, przy ulicy Mickiewicz 19, w dniu 15 kwietnia 2016 r.
za Repertorium "A" Nr 920/2016.
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst
jednolity: Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) i innych przepisów prawa
polskiego oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu.
Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
§ 2.

1.
2.

Fundacja posiada osobowość prawną uzyskaną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego
i działa poprzez ustanowione w Statucie organy.
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.
§ 3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Siedzibą Fundacji jest miasto Rzeszów.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.
Fundacja ma prawo tworzenia oddziałów, biur, filii, zakładów i przedstawicielstw w kraju i za
granicą.
§ 4.

1.

2.
3.
4.

Fundacja może ustanawiać tytuły, medale oraz odznaki honorowe i przeznaczać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez
Fundację lub dla samej Fundacji.
Fundacja może posiadać własne znaki graficzne, logo ustalone przez Radę Fundacji.
Fundacja ma prawo używania emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie.
Nazwa Fundacji oraz jej symbole są prawnie zastrzeżone.
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§ 5.
1.

2.
3.

Dla osiągnięcia założonych celów, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami,
organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego,
częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia o charakterze zwrotnym lub
bezzwrotnym albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
Fundacja może współpracować i przystępować do spółek oraz innych fundacji działających na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty zagraniczne oraz być
członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji, z poszanowaniem niniejszego Statutu,
norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej i prawa
ojczystego kontrahentów zagranicznych.

ROZDZIAŁ II.
CELE, ZASADY I ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 6.
1.

Celem Fundacji jest:
1) Pomoc dzieciom z chorobami neurologicznymi, w szczególności chorym na padaczkę;
2) Pomoc osobom dorosłym z chorobami neurologicznymi, w szczególności chorym na
padaczkę;
3) Pomoc rodzicom/opiekunom dzieci z chorobami neurologicznymi, w szczególności
chorym na padaczkę;
4) Kreowanie i tworzenie działań na rzecz podnoszenia w społeczeństwie świadomości o
problemach osób z chorobami neurologicznymi, w szczególności chorych na padaczkę;
5) Wspieranie innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce, leczeniu oraz profilaktyce
zdrowotnej osób z chorobami neurologicznymi, w szczególności chorych na padaczkę;
6) Kreowanie i tworzenie działań na rzecz podnoszenia świadomości ochrony zdrowia w
społeczeństwie oraz propagowanie
nowoczesnych metod leczenia chorób
neurologicznych w szczególności padaczki;
7) Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie
zdrowotnym na rzecz osób z chorobami neurologicznymi, w szczególności chorych na
padaczkę;
8) Upowszechnianie nowoczesnych, bezpiecznych i efektywnych metod leczenia chorób
neurologicznych w szczególności padaczki;
9) Propagowanie i inicjowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej;
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10) Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego, szkolenie kadr
specjalistycznych;
11) Prowadzenie wszelkich badań naukowych, badań klinicznych, przemysłowych oraz innych
różnego rodzaju projektów badawczych służących rozwojowi i innowacyjności w
szczególności w zakresie leczenia chorób neurologicznych w szczególności padaczki;
12) Rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami związanymi z badaniami
naukowymi i leczeniem chorób neurologicznych w szczególności padaczki;
13) Inicjowanie i wspieranie współpracy badawczo-rozwojowej pomiędzy ośrodkami
naukowymi, przedsiębiorstwami i innymi jednostkami wspierającymi leczenie chorób
neurologicznych w szczególności padaczki;
14) Wzmacnianie współpracy między sferą badawczo-rozwojową, nauką a gospodarką oraz
intensyfikacji transferu wiedzy i technologii w zakresie nowoczesnych metod leczenia i
terapii chorób neurologicznych w szczególności padaczki;
15) Pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy sponsorami a organizatorami i uczestnikami
ochrony zdrowia;
16) Wspieranie inicjatyw innowacyjnych wśród przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu,
administracji rządowej i samorządowej a także wśród innych instytucji oraz podmiotów;
17) Inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji;
18) Podejmowanie inicjatyw lokalnych z zakresu leczenia chorób neurologicznych w
szczególności padaczki;
19) Promocja i organizacja wolontariatu;
20) Działalność charytatywna;
21) Działalność edukacyjna, naukowa i badawczo-rozwojowa.
§ 7.
1.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1) Edukację i dostarczanie wiedzy o możliwościach diagnostycznych, rehabilitacyjnych,
leczniczych;
2) Opiekę nad dziećmi;
3) Terapia dzieci i rodziców;
4) Diagnostyka (np. EEG);
5) Wspieranie leczenia;
6) Fizjoterapię;
7) Kształcenie chorych, terapeutów, nauczycieli, opiekunów i rodziców;
8) Wspieranie integracji z rówieśnikami osób chorych na padaczkę;
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9) Tworzenie zespołów specjalistów do kompleksowej diagnostyki i terapii, organizacja
opieki, diagnostyki i terapii;
10) Zakup urządzeń oraz wspieranie nowych technologii związanych z diagnostyką,
rehabilitacją i leczeniem;
11) Publikacje, organizacja konferencji, sympozjów;
12) Lobbing na rzecz zmiany przepisów;
13) Tłumaczenia;
14) Aktywizację ruchową i sportową dzieci chorych na padaczkę;
15) Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie oraz finansowanie przedsięwzięć
mających na celu realizację celów Fundacji;
16) Udział w realizacji programów, których charakter jest zbieżny z celami Fundacji;
17) Podejmowanie wszelkich działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej dozwolonych przez prawo;
18) Współpracę z instytucjami samorządowymi, związkowymi, organizacjami pozarządowymi
i podmiotami gospodarczymi, instytucjami otoczenia biznesu, szkołami, uczelniami
wyższymi i innymi, jednostkami naukowymi oraz ich organizacjami, placówkami B+R,
placówkami medycznymi, organizacjami społecznymi, mediami, w kraju i za granicą w
celu realizacji statutowych zadań Fundacji;
19) Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, usługowej, rzeczowej,
doradczej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej i merytorycznej na rzecz podmiotów
znajdujących się w obszarze celów Fundacji oraz tworzenie warunków do rozwoju takiej
pomocy;
20) Zlecanie projektów badań naukowych, badań klinicznych, przemysłowych, oraz innych
różnego rodzaju projektów badawczych służących rozwojowi i innowacyjności rozwiązań
w diagnostyce, leczeniu oraz profilaktyce zdrowotnej;
21) Wsparcie organizacyjne, rzeczowe, finansowe i doradcze na rzecz podmiotów i organizacji
prowadzących działalność naukową, naukowo-badawczą, badawczą, badawczorozwojową, techniczną i realizujących innowacyjne przedsięwzięcia, w szczególności z
zakresu padaczki;
22) Wymianę doświadczeń, kojarzenie partnerów krajowych i zagranicznych dla wspólnych
przedsięwzięć realizujących cele Fundacji;
23) Finansowanie lub dofinansowanie stypendiów oraz grantów badawczych;
24) Udzielenie pomocy w zakresie rozwoju i rozbudowy aparatury badawczej, aparatury
medycznej, bazy sprzętowej różnego rodzaju podmiotom znajdującym się w obszarze
działania Fundacji;
25) Działalność wydawniczą, publicystyczną i edukacyjną;
26) Działalność naukową, naukowo-badawczą, badawczą, badawczo-rozwojową, techniczną,
oświatową;
27) Bezpośrednią pomoc finansową lub rzeczową na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych
i ich rodzin, organizowanie i finansowanie leczenia i rehabilitacji;
28) Organizowanie akcji pomocy chorym z udziałem innych podmiotów;
29) Organizowanie i finansowanie udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce i poza jej
granicami;
30) Dofinansowanie imprez charytatywnych, koncertów, wystaw, sympozjów, szkoleń,
seminariów, które w swoich założeniach wspierają osoby chore na padaczkę;
31) Organizowanie szkoleń, konferencji, praktyk, seminariów, sympozjów;
32) Propagowanie i upowszechnianie działalności innowacyjnej w szczególności w zakresie
innowacyjnych metod leczenia i terapii;
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33) Prowadzenie poradnictwa zdrowotnego w tym działalność informacyjną na rzecz osób
chorych na padaczkę i ich rodzin;
34) Promocję profilaktyki zdrowotnej;
35) Organizację i inicjowanie spotkań promujących zdrowy styl życia;
36) Organizowanie akcji charytatywnej;
37) Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych Fundacji w
szczególności środków publicznych: krajowych, europejskich lub międzynarodowych;
38) Realizację i współrealizację inwestycji oraz przedsięwzięć gospodarczych służących celom
Fundacji;
39) Inne przedsięwzięcia służące realizacji celów statutowych Fundacji.

ROZDZIAŁ III.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 8.
1.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
ROZDZIAŁ IV.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 9.

1.
2.

3.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne środki, prawa majątkowe, ruchomości i
nieruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działalności.
Fundusz założycielski stanowi kwota zadeklarowana przez Fundatora w oświadczeniu woli o
ustanowieniu Fundacji, sporządzonym w formie Aktu Notarialnego, przed Notariuszem Beatą
Czapor z Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie, przy ulicy Mickiewicz 19, w dniu 15 kwietnia 2016 r.
za Repertorium "A" Nr 920/2016 wynosząca 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100),.
Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 10.

1.

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1) darowizn, spadków i zapisów;
2) dotacji, subwencji oraz grantów;
3) przychodów ze sponsoringu;
4) dochodów pochodzących ze sponsoringu;
5) zbiórek, imprez publicznych, loterii i innych podobnych akcji społecznych organizowanych
przez Fundację zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) aktywów, ruchomości, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji;
7) wpływów z kapitałów pieniężnych i lokat;
8) wpływów z dywidend i zysków pochodzących z udziałów lub akcji oraz papierów
wartościowych posiadanych przez Fundację;
9) zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych;
10) innych źródeł dozwolonych przez prawo.
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2.
3.
4.
5.

6.
7.

O sposobie wykorzystania środków majątkowych Fundacji decyduje Zarząd Fundacji.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi
przepisami.
Środki majątkowe pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów, mogą być użyte
na realizację celów statutowych tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub darczyńców.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia
jest oczywiste, że stan czynny spadku znaczenie przewyższa długi spadkowe.
Fundacja może tworzyć w ramach swojego majątku wyodrębnione fundusze na cele określone w § 6
Statutu.
Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na te
fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na tych funduszach
podejmuje Zarząd Fundacji.
ROZDZIAŁ V.
ORGANY FUNDACJI I ORGANIZACJA FUNDACJI
§ 11.

1.

Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji.

2.

W przypadku śmierci Fundatora jego funkcje przejmuje najstarszy z jego spadkobierców, a w
przypadku braku jego zgody osoba wyznaczona przez spadkobierców spośród ich grona.
§ 12.

1.
2.
3.
4.
5.

Zarząd Fundacji jest organem kierującym i zarządzającym działalnością Fundacji oraz
reprezentującym Fundację na zewnątrz.
Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych
na czas nieokreślony.
Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Fundatora.
Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji.
Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:
1)
dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonej pisemnie do Fundatora,
2)
odwołania członka Zarządu przez Fundatora;
3)
śmierci i innych zdarzeń, które zgodnie z obowiązującym prawem spowodują ustanie
członkostwa.
§ 13.

1.

Do kompetencji Zarządu Fundacji, należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
planowanie, opracowanie, uchwalanie i organizowanie przedsięwzięć Fundacji;
uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji;
realizacja celów statutowych Fundacji;
zarządzanie majątkiem Fundacji;
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

pozyskiwanie funduszy na działalność Fundacji;
sporządzanie corocznych sprawozdań z działalność Fundacji,
ustalanie zasad zatrudnienia i wynagradzania pracowników Fundacji, z wyjątkiem
członków Zarządu Fundacji, o których decyduje Fundator;
wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Fundacji;
przygotowanie regulaminów;
przyjmowanie spadków i darowizn oraz zapisów, subwencji i dotacji;
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
powoływanie sekcji i zespołów do poszczególnych prac i zagadnień;
ocena działalności powołanych sekcji i zespołów;
współdziałanie z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą;
czuwanie nad rozwojem Fundacji, dbałość o wysoką jakość założeń programowych
Fundacji;
podejmowanie innych czynności przewidzianych Statutem nie przekazanych do
kompetencji któregokolwiek organu Fundacji oraz wymaganych przepisami prawa.
§ 14.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał podejmowanych zwykłą
większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie posiedzenia pocztą
elektroniczną na adres uprzednio wskazany przez członka Zarządu, a w przypadku braku takiej
możliwości faksem, listem poleconym, przesyłką kurierską, wysyłanymi co najmniej na 7 dni przed
terminem posiedzenia.
O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
Posiedzenie Zarządu Fundacji może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli obecni na nim będą
wszyscy jego członkowie i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia.
Uchwały Zarządu Fundacji mogą być również podejmowane bez zwołania posiedzenia, jeżeli
wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być
podjęte, albo na pisemne głosowanie. W tym ostatnim przypadku stosuje się odpowiednio
postanowienia niniejszego Statutu odnoszące się do podejmowanych uchwał na posiedzeniach.
W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć zaproszeni goście. Posiadają oni jedynie głos
doradczy.
§ 15.

1.

2.

Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Zarządu Fundacji upoważnieni są:
1)
w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem
postanowienia ust. 2.
2)
w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, z
zastrzeżeniem postanowienia ust. 2.
Dokonanie przez Zarząd Fundacji czynności prawnej rozporządzającej prawem bądź
zobowiązującej do świadczenia, której wartość przekracza kwotę 30’000 zł (słownie: trzydzieści
tysięcy złotych 00/100) wymaga zgody Fundatora.
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§ 16.
1.
2.

3.
4.
5.

Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnionym zakresem
spraw należących do zadań Fundacji.
Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd Fundacji może
powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im
wykonanie odpowiednich opracowań.
Z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Fundacji może przysługiwać wynagrodzenie ustalane przez
Fundatora.
Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub
umowy cywilnoprawnej w celu realizacji działań na rzecz Fundacji.
Zarząd Fundacji składa Fundatorowi coroczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły.
ROZDZIAŁ VI.
ZMIANA STATUTU, POŁĄCZENIE, LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 17.

1.
2.
3.

Zmiana Statutu jak i zmiana Statutu w zakresie celu działalności Fundacji może być dokonana
uchwałą Fundatora.
Zarząd Fundacji może wnioskować o zmianę Statutu jak i zmianę Statutu w zakresie celu
działalności Fundacji.
Zmiany Statutu wymagają wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 18.

1.
2.
3.

Fundacja dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych może się połączyć z inną
fundacją.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
Decyzje w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Fundator w drodze uchwały.
§ 19

1.

2.
3.

Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została utworzona lub z
powodu wyczerpania jej środków finansowych i majątku. Uchwałę w tym zakresie podejmuje
Fundator.
Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Fundatora. Jeżeli Fundator nie powoła
likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza dotychczasowy Zarząd.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cel statutowy
Fundacji, w tym poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi.
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ROZDZIAŁ VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20.
1. Do pierwszego składu Zarządu Fundacji Fundator powołuje następujące osoby:
1) Bogdana Michałka - jako Prezesa Zarządu Fundacji.
2. Rok obrachunkowy Fundacji rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku kalendarzowego i kończy się 31
grudnia tego roku, z wyjątkiem pierwszego roku, który rozpoczyna się z dniem wpisania Fundacji do
Krajowego Rejestru Sądowego i kończy się 31 grudnia 2016 r.
3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
4. Statut został przyjęty i podpisany w dniu 15 kwietnia 2016 r.

Fundator – Bogdan Michałek
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