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STATUT FUNDACJI  
 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia Ogólne 

 § 1 

1. Fundacja pod nazwą “Fundacja Nadzieja w Nas” z siedzibą w Krakowie zwana dalej Fundacją, 

ustanowiona została przez Krzysztofa Naporę zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym 

sporządzonym notariuszem Małgorzatą Wyroślak prowadzącą kancelarię notarialną w Krakowie 

przy ul. Grunwaldzkiej 10/2. 

2. Fundacja posiada osobowość prawną. 

3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

4. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona. 

5. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków. 

6. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

7. Fundacja może używać logo, oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 

szczególnych. 

8. Fundacja na pieczęci może używać skróconej nazwy. 

9. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych. 

10. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony. 

11. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 

12. Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest 

Minister Zdrowia. 

13. Fundacja zabrania: 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 

organów oraz pracownicy organizacji 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".  

b. przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków 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.  
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c. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, 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.  

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

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

 

Cele i zasady działania fundacji 

§2 

 

1. Fundacja została powołana na rzecz realizacji następujących celów: 

1) udzielanie pomocy w powrocie do zdrowia osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym 

oraz osobom, które doznały urazów na skutek wypadków, w szczególności poprzez pomoc w 

finansowaniu rehabilitacji fizycznej i leczenia w kraju oraz za granicą; 

2) finansowe i niefinansowe wspieranie w codziennym funkcjonowaniu osób przewlekle 

chorych, niepełnosprawnych, osób, które doznały urazów na skutek wypadków oraz członków 

ich rodzin sprawujących opiekę nad tymi osobami; 

3) wspieranie finansowe i niefinansowe członków rodzin osób wskazanych w pkt 1 powyżej w 

opiece nad tymi osobami; 

4) likwidowanie dysproporcji i barier społecznych powstałych pomiędzy osobami wskazanymi w 

pkt 1 powyżej oraz członkami ich rodzin a resztą społeczeństwa; 

5) ochrony i promocji zdrowia; 

6) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą; 

7) działań na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego; 

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

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

9) działalność charytatywna; 

10) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

11) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

12) wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
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13) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 

14) wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

15) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

16) promowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

17) promowanie turystyki i krajoznawstwa; 

18) promowanie i wspieranie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

19) promowanie i wspieranie ratownictwa i ochrony ludności; 

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

społeczeństwami; 

21) promowanie i organizacja wolontariatu; 

22) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

23) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

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

dziecka. 

 

2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

1) gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z 

 darów osób fizycznych i prawnych; 

2) organizowanie zbiórek charytatywnych w sieci Internet, w szczególności przy wykorzystaniu 

dedykowanego serwisu internetowego oraz poprzez tworzenie i prowadzenie stron 

internetowych podopiecznych Fundacji; 

3) organizowanie zbiórek charytatywnych w innych formach niż wskazane w pkt 1 powyżej, w 

szczególności pomoc w zakładaniu i prowadzeniu grup wsparcia dla podopiecznych na 

platformie Facebook, w celu poprowadzeniu licytacji charytatywnych na rzecz podopiecznych. 

4) organizowanie eventów, szkoleń mających na celu pomoc i wsparcie osobom potrzebującym 

pomocy; 

5) udzielania pomocy rzeczowej i finansowej w procesie leczenia i rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz osób, które doznały urazów na skutek 

wypadków; 

6) udzielania pomocy rzeczowej i finansowej w codziennym funkcjonowaniu osób 

niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz osób, które doznały urazów na skutek wypadków 

oraz członków ich rodzin sprawujących opiekę nad tymi osobami oraz w opiece nad tymi 

osobami; 

7) spełnianie marzeń osób niepełnosprawnych i poważnie przewlekle chorych; 

8) organizowanie lub finasowanie wyjazdów na leczenie w kraju i za granicą; 
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9) udzielanie pomocy w finansowaniu zakupu urządzeń terapeutycznych i przedmiotów 

ułatwiających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz osób, które 

doznały urazów na skutek wypadków; 

10) udzielanie pomocy w finansowaniu wyjazdów rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, 

wypoczynkowych osób po urazach, osób z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle 

chorych lub innych podopiecznych fundacji w ramach realizacji programów zgodnych z 

założeniami fundacji. – wraz z ich opiekunami;  

11) działalność na rzecz innych organizacji, realizujących cele pożytku publicznego zbieżne z 

celami Fundacji, w tym udzielaniu im pomocy finansowej i merytorycznej. 

3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną 

z jej celami. 

 

ROZDZIAŁ II 

Organy Fundacji 

§3 

Organami Fundacji są: 

a. Rada Fundacji,  

b. Zarząd Fundacji. 

Rada Fundacji 

§ 4 

1. Rada jest organem o uprawnieniach nadzorczych, doradczych oraz z prawem do zgłaszania 

Zarządowi inicjatyw i opinii dotyczących bieżącej działalności Fundacji. 

2. W skład Rady wchodzi od jednej do trzech osób powoływanych przez Fundatora na czas 

nieoznaczony.  

3. Na członka Rady Fundacji nie może zostać powołana osoba prawomocnie skazana za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe, 

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

powinowactwa lub podległości służbowej z członkiem Zarządu Fundacji. 

4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje 

pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 
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5. Fundator może wchodzić w skład Rady Fundacji. 

6. Członkowie Rady mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatora. 

7. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Fundacji następuje: 

a. w przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub za przestępstwo skarbowe; 

b. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego z członkiem Zarządu Fundacji, 

pozostawania z nim we wspólnym pożyciu, stosunku przysposobienia lub podległości 

służbowej; 

c. przez złożenie Fundacji oświadczenia o rezygnacji z udziału w Radzie Fundacji w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, nadanej listem poleconym na adres siedziby Fundacji. 

d. odwołanie z funkcji członka Rady Fundacji. 

8. Fundator nie może być pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji. 

9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji 

lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

10. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub 

nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej 

osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub 

trwania stosunku pracy. 

11. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 

§ 5 

1. Rada obraduje na zebraniach, zwoływanych co najmniej raz do roku. 

2. Prawo do zwołania zebrania Rady przysługuje Przewodniczącemu Rady, członkom Zarządu 

Fundacji oraz Fundatorowi. 

3. W zebraniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji bez prawa głosu. 

4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla ważności tych uchwał 

wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego. 

5. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. 

6. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos 

Przewodniczącego. 
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§ 6 

1. Do zadań Rady Fundacji należy: 

a. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji, 

b. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 

c. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 

d. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu, zatwierdzanych następnie przez Fundatora, 

e. ustalanie wysokości i zasad wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji z tytułu pełnienia 

przez nich swoich funkcji. 

2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań nadzorczych jest uprawniona w szczególności do:  

a. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Fundacji,  

b. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,  

c. kontrolowania gospodarowania majątkiem Fundacji,  

d. kontrolowania realizacji celów statutowych Fundacji,  

e. kontrolowanie rocznych raportów finansowych i sprawozdań merytorycznych Fundacji.  

 

Zarząd Fundacji 

§ 7 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do pięciu osób (w tym Prezesa Zarządu) 

powoływanych przez Fundatora na czas nieoznaczony. 

2. Zarząd Fundacji lub jego poszczególni członkowie mogą być w każdym czasie odwołani 

przez Fundatora. 

3. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Fundacji następuje:  

a. w przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub za przestępstwo skarbowe; 

b. przez złożenie Fundacji oświadczenia o rezygnacji z udziału w Zarządzie Fundacji w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności, nadanej listem poleconym na adres siedziby 

Fundacji; 

c. odwołanie z funkcji członka Zarządu. 

4. Fundator może wchodzić w skład Zarządu. 

5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. 

6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub pobierać 

wynagrodzenia na podstawie innej umowy cywilnoprawnej. 
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§ 8 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

b) gospodarowanie majątkiem Fundacji i rozporządzanie nim, 

c) uchwalanie regulaminów, 

d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

e) ustalanie wielkości zatrudnienia oraz zasad wynagrodzenia pracowników Fundacji oraz osób 

współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych, 

f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 

organów, 

g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

h) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z 

inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji; 

i) ustalanie wysokości i zasad wynagrodzenia członków Rady Fundacji z tytułu pełnienia przez 

nich swoich funkcji. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego 

członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 

4. Głosowanie nad uchwałami na posiedzeniach oraz poza nimi może odbywać się przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dla przeprowadzenia głosowania w tej 

formie nie jest wymagana uprzednia zgoda członków Zarządu Fundacji. 

5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

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

zadań Fundacji. 

7. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, decyzje w sprawach należących do 

kompetencji Zarządu Fundacji podejmuje jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji. 

 

Sposób Reprezentacji Fundacji 

§ 9 

 

1. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji i reprezentowania jej na zewnątrz upoważniony jest 

każdy z członków Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. 

2. W sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej 200 000 (dwieście 

tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają wszyscy Członkowie Zarządu 

Fundacji łącznie. 
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3. W sprawach dotyczących umów zawieranych pomiędzy Fundacją a Członkiem Zarządu Fundacji, 

ten Członek Zarządu Fundacji nie może reprezentować Fundacji i składać w jej imieniu 

oświadczeń. W przypadku, gdy z powyższej przyczyny Fundacji nie może reprezentować żaden z 

Członków Zarządu, do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń w jej imieniu w 

powyższych sprawach upoważnieni są dwaj Członkowie Rady Fundacji działający łącznie. 

 

ROZDZIAŁ III 

Majątek i dochody fundacji 

§ 10 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1 000 (słownie: tysiąc) złotych, 

oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania. 

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

a. darowizn, spadków i zapisów; 

b. subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych; 

c. zbiórek i imprez publicznych; 

d. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z 

papierów wartościowych; 

e. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych; 

f. dochodów z działalności gospodarczej. 

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd 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. 

 

Zmiana Statutu 

§ 11 

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć w szczególności 

określonych w akcie założycielskim celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona oraz 

podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację. 
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ROZDZIAŁ IV 

Pozostałe postanowienia 

§ 12 

 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie 

cel Fundacji. 

 

§ 13 

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w 

drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora. 

 

§ 14 

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania 

skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz 

działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

 

§ 15 

 

W przypadku śmierci Fundatora, jego uprawnienia określone w niniejszym Statucie przechodzą na 

jego spadkobierców. 

 

 


