
STATUT 

„FUNDACJI dla DZIECI Z CUKRZYCĄ” 
(po zmianach z dnia 27 kwietnia 2016 roku) 

 

 

Rozdział I 
§ 1. 

1.1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą”. 
1.2. Fundacja może używać odpowiednika swej nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku 

       graficznego. 
§ 2. Fundacja posiada osobowość prawną. 
§ 3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa 
§ 4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica 
§ 5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

§ 6. Ze względu na cel fundacji, właściwym ministrem w rozumieniu art.6 ust.2 ustawy z dnia 6 kwietnia 

       1984 roku o fundacjach (Dz.U. Nr 21 poz. 97 i z 1991r. Nr 19, poz. 82) jest Minister Zdrowia 
 

 

Rozdział II 
Cel i zasady działania Fundacji 

§ 7. Celem Fundacji jest wszechstronna pomoc osobom (w szczególności dzieciom i młodzieży) 

       oraz rodzinom osób chorych na cukrzycę. 
§ 8. Fundacja realizuje swój cel wszelkimi możliwymi sposobami, w szczególności poprzez: 

a) organizowanie i finansowanie pomocy medycznej dla osób chorych na cukrzycę, 
b) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, 

c) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypoczynku dla osób i rodzin osób chorych 

na cukrzycę z częściową odpłatnością, 

d) szerzenie oświaty zdrowotnej, propagowanie zdrowego stylu życia, 
e) propagowanie wszelkimi możliwymi środkami problemów osób chorych na cukrzycę, 
f) dystrybucję sprzętu medycznego pomocnego przy leczeniu cukrzycy, 
g) współdziałanie z innymi osobami (fizycznymi i prawnymi) prowadzącymi działalność zbieżną z 

celem Fundacji, 

h) inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych i innych przedsięwzięć mających na celu 

uzyskanie środków finansowych na rzecz Fundacji, 

i)  prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, z której zysk przeznaczony będzie na realizację 

celu Fundacji, 

j)  pozyskiwanie środków ze źródeł publicznych i prywatnych, krajowych i zagranicznych w celu 

realizacji działań statutowych, 

k)  udzielenie pomocy materialnej osobom chorym na cukrzycę, 
l) prowadzenie edukacji diabetologicznej we wszystkich możliwych formach z wykorzystaniem 

dostępnych kanałów dystrybucji: mediów (telewizja, radio, prasa, etc.) i multimediów (internetu, 

mediów społecznościowych, stron www, etc.), publikacji i wydawnictw, bezpośrednich spotkań 

(konsultacji, szkoleń, konferencji, etc.), organizacji imprez i wydarzeń tematycznych, etc. 
ł) organizowanie wydarzeń o charakterze integracyjnym z udziałem osób chorych na cukrzycę i osób 

zdrowych, 

m) organizowanie i finansowanie wsparcia w zakresie: zdrowego stylu życia, zdrowia psychicznego, 

dietetyki i edukacji cukrzycowej, 
n) zakładanie, finansowanie, prowadzenie lub współprowadzenie placówek opiekuńczych, 

edukacyjnych, wychowawczych, w tym przedszkoli i szkół o charakterze integracyjnym, przyjaznych 

dzieciom i młodzieży chorym na cukrzycę, 

o) działalność na rzecz organizacji pozarządowych działających w obszarach zgodnych z celami działań 

Fundacji. 



 

Rozdział III 
Majątek Fundacji 

§ 9. Majątek Fundacji stanowi: 
a) fundusz założycielski w kwocie 30 mln zł (w 1993r.) wniesiony przez fundatorów, 
b) rzeczowe i gotówkowe darowizny, spadki, zapisy i inne nieodpłatne przysporzenia, 
c) odsetki od kwot zdeponowanych w bankach, 

d) wpływy z działalności gospodarczej, dochody z nieruchomości i praw majątkowych, 
e) dochody ze zbiórek i imprez publicznych, 

f) wpływy z działalności odpłatnej. 
§ 10. 
10.1. Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowego celu Fundacji, a także 

         z zastrzeżeniem ust. 2 na pokrycie kosztów jej utrzymania oraz prowadzenia działalności gospodarczej 
10.2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy będą przeznaczone na cele wymienione w ust.1 chyba, że 

         ofiarodawca określi konkretny cel, na jaki mają być one przeznaczone. 

§ 11. Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem. 
§ 12. Ograniczenia dotyczące zarządzania majątkiem Fundacji, to zakazy: 

a) udzielania pożyczek zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków organu lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w 

związku małżeńskim 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 jej majątku 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 (przykład: stowarzyszenie 

pomaga w budowie dla osób niezamożnych; członkowie stowarzyszenia nie mogą mieć żadnych 

preferencji w uzyskaniu mieszkania w domu wybudowanym przez stowarzyszenie, np. po 

obniżonej cenie), 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 

bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie 

bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji, 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 

 

Rozdział IV 

Władze Fundacji 
§ 13. Władzami Fundacji są: 

a) Rada Fundacji 

b) Zarząd 

§ 14. Rada Fundacji jest najwyższą władzą Fundacji. Jest organem kontroli i nadzoru. 

§ 15. W skład Rady Fundacji wchodzą fundatorzy oraz osoby prze nich powołane. 

§ 16. 

16.1. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący. 

16.2. Wszyscy członkowie Rady Fundacji wykonują swoje obowiązki społecznie. 

§ 17. 

17.1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach. 

17.2. Posiedzenia Rady Fundacji powinny się odbywać co najmniej dwa razy w roku. 

17.3. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu członkowi Rady Fundacji. 

17.4. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co 

         najmniej połowy składu osobowego Rady. 

17.5. Członkowie Rady Fundacji: 



a) nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 

    powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

§ 18. Do zakresu działania i kompetencji Rady Fundacji należy: 

1) wytyczanie, rozszerzenie lub zmiana: głównych kierunków działalności, celów, sposobów realizacji 

celów i zasad działania Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją, 

2) ustalanie statutu Fundacji i jego zmian, 

3) powoływanie i odwoływanie Zarządu, 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie 

absolutorium Zarządowi Fundacji, 

5) podejmowanie decyzji o podjęciu działalności gospodarczej przez Fundację, 

6) ustalanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację, 

7) wyrażanie zgody na utworzenie i przystąpienie Fundacji do spółki prawa handlowego, 

8) ustalanie organizacji wewnętrznej Fundacji. 

§ 19. 

19.1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. 

19.2. Pracami Zarządu kieruje Prezes powołany i odwołany prze Radę Fundacji. 

19.3. W skład Zarządu nie mogą wchodzić członkowie Rady Fundacji. 

19.4. Członkom Zarządu, z racji pełnionych przez nich funkcji, przysługuje wynagrodzenie. 

§ 20. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji i kieruje jej bieżącą działalnością. 

§ 21. Do zadań Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, a w 

         szczególności: 

a) wykonywanie uchwał Rady Fundacji i składanie jej sprawozdań ze swej działalności, 

b) bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celem, 

c) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

d) nadzór nas wyodrębnionymi zakładami Fundacji. 

§ 22. 

22.1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w 

         miesiącu. 

22.2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości decyduje głos Prezesa. 

§ 23. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Fundacji uprawnieni są Prezes i V-ce Prezes 

         Zarządu jednoosobowo lub dwaj inni członkowie działający łącznie. 

 

 

Rozdział V 

Działalność gospodarcza Fundacji 
§ 24. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celu. 

§ 25. O podjęciu działalności gospodarczej przez Fundację decyduje Rada Fundacji i określa wielkość 

         środków majątkowych przeznaczonych na jej podjęcie. 

§ 26. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być wszelka działalność promocyjna, usługowa 

         i handlowa, na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie: 

- sprzętu zaopatrzeniowego, lekarstw oraz innych materiałów i przedmiotów dla potrzeb chorych, 

- żywności, 

- działalności wydawniczej i poligraficznej, 

- sprzętu sportowego i rekreacyjnego, 

- przemysłu odzieżowego. 

§ 27. Działalność gospodarcza prowadzona może być na terenie całego kraju i poza jej granicami. 

§ 28. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest przez wyodrębnienie organizacyjnie i finansowo 

         zakłady gospodarcze. 

§ 29. 

29.1. Zakład jest jednostką organizacyjną Fundacji i podlega Zarządowi Fundacji. 

29.2. Zakład jest zarządzany przez Dyrektora zakładu. 



29.3. Dyrektora zakładu powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. 

29.4. Dyrektor zakładu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. 

29.5. Szczegółowy zakres działania zakładu pracy oraz uprawnień i obowiązków kierujących zakładem 

         określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Fundacji. 

 

 

Rozdział VI 

Likwidacja Fundacji 
§ 30. Fundacja ulegnie likwidacji w razie wyczerpania się środków i majątku Fundacji. 

§ 31. Stan likwidacji stwierdza Rada Fundacji, która jednocześnie powołuje likwidatora Fundacji. 

§ 32. O przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Fundacji zdecyduje sąd. 

§ 33. O likwidacji Fundacji Rada Fundacji zawiadamia Ministra Zdrowia. 

 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 
§ 34. Rada Fundacji może przyznawać tytuł sponsora, który może być przeznaczony osobom fizycznym i 

         prawnym. 

§ 35. Tytuł przyznaje Rada Fundacji na wniosek co najmniej jednego z jej członków. 

§ 36. Osoba posiadająca tytuł sponsora może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji bez prawa głosu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


