
STATUT FUNDACJI 
WSPIERANIA OSÓB NIEULECZALNIE I PRZEWLEKLE CHORYCH 

„JESTEM” 
 
 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Fundacja Wspierania Osób Nieuleczalnie i Przewlekle Chorych „Jestem”, zwana 
dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Ewę Annę Kosakowską, zamieszkałą 
w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 50 m 5, zwanej dalej Fundatorem, aktem 
notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Kacprzycką w Kancelarii 
Notarialnej w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 61 lok. 215 dnia 28.08.2012 roku, 
repertorium A nr 5093/2012. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 
fundacjach (tekst jednolity Dz. U z 1991 r. Nr. 46 poz. 203 ze zmianami) oraz 
postanowień niniejszego Statutu. 

3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie. 

4. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ze względu na cele Fundacji. 
 

§ 2 
 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 
2. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. Fundacje realizuje swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi 

organizacjami. 
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki, a także przystępować do 

spółek i fundacji. 
5. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolite Polskiej. 
6. Fundacja może być członkiem Krajowych i międzynarodowych organizacji i 

podobnym profilu działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 

7. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych fundacja może 
zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w 
ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub 
czynności. 

 
§ 3 

 
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
 
 
 

Rozdział II 
CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 



 
 

§ 4 
 
Do celów Fundacji zalicza się : 

1. Działania na rzecz przywrócenia do aktywności osób nieuleczalnie i przewlekle 
chorych, wyłączonych z życia społecznego z powodu choroby. 

2. Organizowanie opieki nad osobami nieuleczalnie i przewlekle chorymi,  a w 
szczególności na choroby nowotworowe, choroby neurologiczne, choroby 
przewlekłe układu oddechowego. 

3. Działanie edukacyjne w zakresie profilaktyki i poprawy jakości życia osób 
nieuleczalnie i przewlekle chorych, a w szczególności na choroby nowotworowe, 
choroby neurologiczne, choroby przewlekłe układu oddechowego. 

4. Działania informacyjne na temat chorób i problemów związanych z leczeniem, 
chorób przewlekłych i nieuleczalnych. 

5. Działania na rzecz promowania zdrowego stylu życia oraz zapobiegania 
chorobom nieuleczalnym i przewlekłym. 

 
§ 5 

 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez : 

1. Pomoc w przywracaniu aktywności intelektualnej, psychicznej, fizycznej i 
społecznej osób nieuleczalnie i przewlekle chorych, wyłączonych z udziału w 
życiu społecznym, poprzez organizowanie w szczególności imprez kulturalnych, 
artystycznych, konferencji, seminariów, spotkań tematycznych, wystaw, 
pokazów, odczytów, dyskusji, festynów, sympozjów. 

2. Sprawowanie opieki stacjonarnej i domowej nad nieuleczalnie i przewlekle 
chorymi. 

3. Szerzenie wiedzy i umiejętności u osób nieuleczalnie i przewlekle chorych na 
tematy związane z postępowaniem choroby. 

4. Stworzenie platformy wymiany informacji, doświadczeń i współpracy wśród 
osób nieuleczalnie i przewlekle chorych. 

5. Organizowanie wsparcia dla osób nieuleczalnie i przewlekle chorych oraz ich 
rodzin w różnych etapach choroby. 

6. Prowadzenie konsultacji oraz poradnictwa medycznego oraz psychologicznego 
dla osób nieuleczalnie i przewlekle chorych. 

7. Prowadzenie na potrzeby osób chorych bazy informacji o hospicjach i ich 
wyposażeniu. 

8. Tworzenie platformy dla wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk 
o leczeniu chorób przewlekłych i nieuleczalnych z instytucjami działającymi w 
kraju i za granicą. 

9. Prowadzenie działalności wspierającej rozwój świadomości o statusie chorych na 
nieuleczalne i przewlekłe choroby dla poprawy jakości życia osób chorych. 

10. Szerzenie wiedzy na rzecz pomocy osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym. 
11. Prowadzenie akcji informacyjno-szkoleniowych oraz pedagogiczno-

edukacyjnych na tematy związane z celami Fundacji. 
12. Prowadzenie działań edukacyjnych na tematy związane z promowaniem 

zdrowego trybu i stylu życia oraz zapobiegania chorobom nieuleczalnym i 
przewlekłym. 



13. Prowadzenie obiektów służących profilaktyce chorób nieuleczalnych i 
przewlekłych. 

 
 

Rozdział III 
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 
§ 6 

 
Cele określone w § 4 statutu Fundacji są finansowane z dochodów jakie przynosił będzie 
fundusz założycielskich, z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, 
spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji oraz innych form dofinansowania 
uzyskiwanych od osób fizycznych i prawnych. 
 

§ 7 
 

1. Na majątek fundacji składają się : fundusz założycielski oraz dochody i środki 
uzyskane w toku jej działania. 

2. Fundusz założycielski wynosi 2.500,- złotych (słownie dwa tysiące pięćset 
złotych). 

3. Z funduszu założycielskiego Fundator wydziela i przeznacza na działalność 
gospodarczą prowadzoną przez Fundację kwotę 1.500,- zł (jeden tysiąc pięćset 
zł.) 

4. Dochodami Fundacji są : 
a) spadki, zapisy, darowizny 
b) subwencje i dotacje 
c) dochody ze zbiórek publicznych 
d) udziały w zyskach osób prawnych 
e) inwestycje kapitałowe 
f) odsetki bankowe 
g) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego 
h) inne wsparcie majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i 

zagraniczne osoby prawne i fizyczne 
i) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 

 
§ 8 

 
Fundacja nie może swoim majątkiem udzielać pożyczek lub ustanawiać zabezpieczeń 
jakichkolwiek zobowiązań zaciąganych przez jej Fundatora, członków organu lub 
pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w 
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli a zwanych dalej „osobami bliskim” 
 

Rozdział IV 
WŁADZE FUNDACJI 

 
§ 9 

 
Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem 



 
 
 

 
§ 10 

 
1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 5 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa 

Zarządu. 
2. Zarząd jest powoływany na czteroletnią kadencję z możliwością ponownego 

wyboru. Jeśli Zarząd jest jednoosobowy wówczas jedyny jego członek pełni 
funkcję Prezesa Zarządu. 

3.  Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnych wyrokiem za                  
przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo    skarbowe. 

 
4. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków       

Zarządu powołuje i odwołuje swą decyzją Zarząd. 
5. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa. 
6. Zarząd może również dokonać wyboru ze swego grona Sekretarza. 

 
§ 11 

 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Zarządu należy : 

a) opracowywanie planów działania Fundacji 
b) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich 

Fundatorom. 
c) Przyjmowanie spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji oraz innego 

wsparcia 
d) Sprawowanie Zarządu majątkiem Fundacji 
e) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji 
f) Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, za wyjątkiem  członków Zarządu. 
 

§ 12 
 

1. Prezes i Wiceprezes są uprawnieni do składania oświadczeń woli w imieniu 
Fundacji lub do podejmowania finansowych zobowiązań w imieniu Fundacji. W 
przypadku, gdy w składzie Zarządu będzie więcej niż dwóch członków każdy z 
nich ma prawo reprezentowania Fundacji łącznie z Prezesem lub  Wiceprezesem. 

2. Członkowie Zarządu mogą działać prze swoich pełnomocników. 
 
 

§ 13 
 

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności 
uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. Uchwały 
podpisuje Prezes Fundacji. 

2. Uchwały są podejmowane na posiedzeniach zarządu lub obiegiem. 



3. Uchwała może być podjęta obiegiem poprzez oddanie głosu na piśmie lub za 
pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. 

4. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa. 
 
 

 
§ 14 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz 
na rok. 

2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek 
przynajmniej dwóch członków składu Zarządu. O posiedzeniu powiadamia się 
wszystkich członków Zarządu i Fundatora, najpóźniej na 7 dni przed datą 
posiedzenia informując o czasie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad. W 
posiedzeniach Zarządu Fundacji może uczestniczyć Fundator. 

3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności 
Wiceprezes lub wskazany przez niego członek Zarządu. 

4. Dla ważności posiedzenia Zarządu konieczna jest obecność, co najmniej połowy 
wszystkich członków Zarządu. 

5. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły zawierające : 
a) treść uchwał 
b) tryb podjęcia uchwały 
c) wynik głosowania 
d) listę osób obecnych na posiedzeniu. 

 
§ 15 

Fundator może zostać członkiem Zarządu. 
 

§ 16 
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 
2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustalają Fundatorzy. 

 
§ 17 

W przypadku śmierci bądź wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających 
wykonywanie prze Fundatora jego kompetencji, wynikających ze Statutu, kompetencje 
te będą wykonywane przez Zarząd. 
 

§ 18 
W celu usprawnienia prac Fundacji Zarząd ma prawo powołać Komisje stałe lub 
specjalne. Zarząd będzie ustalał skład i zasady działania komisji każdorazowo przy 
ustanawianiu takiej komisji. 
 

§ 19 
Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek : 

a) śmierci 
b) złożenia pisemnej rezygnacji 
c) odwołania w trybie § 10 ust. 4 
d) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 
 



§ 20 
1. W Fundacji może być powołana Rada Fundacji zwana dalej Radą 
2. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji 
3. Do kompetencji Rady Fundacji należy : 

a) kontrola całokształtu działalności Fundacji 
b) opiniowanie planów działania Fundacji 
c) dokonywanie pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań z działalności 

Fundacji i przedkładanie ich Fundatorowi 
d) opiniowanie zmian dotyczących członków Zarządu Fundacji 
e) opiniowanie decyzji o połączeniu z inna Fundacją lub o likwidacji Fundacji 
f) opiniowanie zmian Statutu Fundacji 
g) uchwalanie regulaminu Rady Fundacji 

 
§ 21 

1. Rada Fundacji może składać się od 3 do 6 członków, powoływancy na 4-letnią 
kadencję z możliwością jej ponownego wyboru. 

2. Członków pierwszego składu Rady może powołać Fundator. Następnych 
członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla 
rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada. 

3. W skład Rady mogą być powołane osoby zaangażowane w realizację celów 
statutowych, posiadające wiedzę w dziedzinach związanych i wspierających 
realizację celów Fundacji. 

4. Do Rady Fundacji nie mogą być powołane osoby skazane prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwa skarbowe. 

5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 
6. Rada działa według wewnętrznego regulaminu uchwalonego na swoim 

pierwszym posiedzeniu. 
 

§ 22 
1. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą 
a) złożenia pisemnej rezygnacji 
b) śmierci 
c) odwołania przez pozostałych członków Rady w trybie uchwały, z 

uwzględnieniem ust. 2 i 3 
2. Rada Fundacji może odwołać członka Rady z następujących przyczyn : 

a) nieuczestniczenia w kolejnych trzech posiedzeniach Rady 
b) działania na szkodę Fundacji 
c) działania niezgodnego z niniejszym statutem 

3. W przypadku odwołania członka Rady – Przewodniczący Rady zawiadamia 
członka Rady o jego odwołaniu. 

4. Członek Rady może czasowo zawiesić swoją działalność składając pisemną 
informację o zawieszeniu działalności i w okresie zawieszenia działalności nie 
uczestniczy w podejmowaniu uchwał i nie jest liczony do kworum. 

 
§ 23 

1. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady w trybie 
uchwały. 



2. Kadencja Przewodniczącego rady jest 4 letnia i upływa na pierwszym 
posiedzeniu Rady po upływie 4 pełnych lat pełnienia funkcji. 

3. Mandat Przewodniczącego rady Fundacji wygasa z chwilą : 
a) ustania członkostwa w Radzie, o którym mowa w § 22 ust. 1 
b) złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji Przewodniczącego 
c) upływu kadencji, o której mowa w ust. 2. 
d) Odwołani z funkcji Przewodniczącego przez pozostałych członków Rady w 

trybie uchwały. 
 

§ 24 
1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 

polowy członków Rady. 
2. W przypadku uchwał podejmowanych w trybie jawnym, przy równej liczbie 

głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego z uwzględnieniem zapisów § 
25 ust. 4. 

3. Uchwały są podejmowane na posiedzeniach Rady Fundacji lub obiegiem. 
Uchwała może być podjęta obiegiem poprze oddanie głosu na piśmie lub za 
pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. 

 
§ 25 

1. Posiedzenia rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, na wniosek co najmniej 
połowy członków Rady lub na wniosek Zarządu, nie rzadziej jednak niż jeden raz 
w roku. 

2. Organizatorem posiedzeń Rady jest Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez 
niego członek Rady. 

3. O posiedzeniu Rady muszą być powiadomieni w formie pisemnej wszyscy 
członkowie Rady. 

4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności 
wskazany przez niego członek Rady. 

5. Dla ważności posiedzenia Rady konieczne jest wzięcie w nim udziału, w formie 
określonej w ust. 6, prze co najmniej połowę wszystkich członków Rady. 

6. Członek Rady może uczestniczyć w posiedzeniach Rady osobiście lub poprzez 
video lub telekonferencję. 

7. Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły zawierające : 
a) treść uchwał 
b) tryb podjęcia uchwały 
c) wynik głosowania 
d) listę osób obecnych na posiedzeniu 

 
§ 26 

Funkcja członka Rady Fundacji ma charakter społeczny. Poza zwrotem uzasadnionych 
kosztów, poniesionych w związku z pełnioną funkcją, członkowie Rady Fundacji nie 
mogą pobierać wynagrodzenia. 
 

Rozdział V 
 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 
 

§ 27 



1. Dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych 
Fundacji i na działalność statutową Fundacja może prowadzić działalność 
gospodarczą. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko w rozmiarach służących 
realizacji jej celów statutowych, o których mowa w § 4. 

3. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, 
a dochód z niej jest przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji. 

4. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub 
utworzone przez nią jednostki organizacyjne, także w formie spółki lub innego 
podmiotu gospodarczego. 

5. Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej prowadzone są zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Działalność w zakresie realizacji celów statutowych podlega wyodrębnieniu od 
działalności gospodarczej w sposób zapewniający należytą identyfikację pod 
względem organizacyjnym i rachunkowym. 

 
§ 28 

Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji może stanowić : 
1. działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie sklasyfikowanej ((PKD 

86.90.E) 
2. restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 56.10.Z) 
3. działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A) 
4. pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD56.29.Z) 
5. usługi w zakresie zdrowia psychicznego świadczonej przez psychologów i 

psychoterapeutów (85.60.Z) 
6. przygotowywanie żywności dla odbioru zewnętrznych (catering) i pozostała 

gastronomiczna działalność usługowa ((PKD 56.21.Z) 
7. praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z) 
8. działalność paramedyczna (PKD 86.90.D) 
9. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z) 
10. sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (PKD 52.47.Z) 

 
Rozdział VI 

 
HONOROWI SPONSORZY FUNDACJI 

 
§ 29 

1. Tytuł „Honorowego Sponsora Fundacji” może zostać nadany osobom fizycznym 
lub prawnym, które wykażą się znaczącą pomocą na rzecz Fundacji. 

2. Tytuł „Honorowego Sponsora Fundacji” jest nadawany przez Zarząd na wniosek 
Fundatorów. 

3. Zarząd może przyznać tytuł „Honorowego Sponsora Fundacji” za wkłady 
pieniężne i niepieniężne. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Rozdział VII 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 30 
 

1. W celu efektywnego urzeczywistnienia swych celów Fundacja może połączyć 
się z inną fundacją. Fuzja, w wyniku której doszłoby do znaczących zmian celów 
Fundacji nie jest możliwa. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną Fundacją 
podejmuje Fundator. 
2.Fundacja podlega likwidacji , w razie osiągnięcia swych celów statutowych lub 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku Fundacji. 
3.Fundator podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji oraz powierza Zarządowi 
powiadomienie o tym właściwego Ministra oraz Sąd. 
4.Likwidację Fundacji przeprowadza Likwidator wyznaczony przez Fundatora. 
5.Likwidatorowi przysługują uprawnienia członka Zarządu. 
6.Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na cele zbieżne z 
celami, dla realizacji których Fundacja została powołana. 

 
 
 

§ 31 
Zmiany w Statucie Fundacji mogą być dokonywane wyłącznie na wniosek Fundatora. 
Zmiana Statutu może dotyczyć również celów Fundacji. 
 

§ 32 
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego w 
Warszawie. 
 
Fundator 
Ewa Anna Kosakowska 
 
………………………………….. 
 
 
 
 
Zarząd Fundacji : 
 
Prezes Fundacji                                                           Wiceprezes Fundacji 
Izabella Dembińska                                                   Ewa Anna Kosakowska 
 
………………………………                                                   …………………………………. 
 
 
Warszawa,  23.09.2017 r. 


