
1 / 11 

STATUT FUNDACJI 

„Parent Project Muscular Dystrophy” 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Fundacja pod nazwą „Parent Project Muscular Dystrophy” z siedzibą w Gdańsku, 

zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: 

 - Agnieszkę Volkov, 

 - Jacka Sztajnke, 

 - Izabelę Wójcik 

zwanych dalej „Fundatorami” zgodnie z oświadczeniem woli o ustanowieniu fundacji 

podpisanym aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. 

Grunwaldzkiej 190 za numerem repetytorium A nr ……../2009 z dnia ….. działa na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (DZ.U. z 1991 r. 

Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami ) oraz niniejszego statutu.  

§ 2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 3 

1. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk. 

§ 4 

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność 

w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 5 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§ 6 

Ministerstwem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Ministerstwo Zdrowia i 

Opieki Społecznej. 

§ 7 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i 

fundacji. 
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2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność 

nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o 

działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo 

wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i 

wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. 

3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać 

będzie  na realizację celów statutowych. 

 
CELE FUNDACJI 

§ 8 

Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom chorym na dystrofie mięśniowe i ich 

rodzinom oraz wszelkiej pomocy w zakresie ochrony zdrowia, rehabilitacji i edukacji. 

§ 9 

Cele swoje Fundacja realizuje poprzez: 

a) organizowanie rehabilitacji i wypoczynku oraz opieki medycznej dla osób 

dotkniętych dystrofiami mięśniowymi;  

b) organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla 

podopiecznych i członków ich rodzin; 

c) pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego;  

d) organizowanie konferencji naukowych, wykładów i konsultacji naukowo-

medycznych służących popularyzacji wiedzy o chorobach mięśni i 

przeciwdziałaniu ich skutkom;  

e) działalność wydawniczą zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

f) popularyzowanie idei Fundacji, informowanie i uświadamianie zmierzające do 

pełnej integracji osób chorych na dystrofie mięśniowe ze społeczeństwem, 

poprzez środki masowego przekazu, publikacje własne i inne; 

g) wyszukiwanie i rejestrowanie chorych na dystrofie mięśniowe na terenie jej 

działania; 

h) występowanie do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej 

w sprawach dotyczących rehabilitacji, socjalno-bytowych, zawodowych i 

innych, osób z dystrofiami mięśniowymi; 

i) współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi, 

instytucjami i organizacjami, których cele są zbliżone do celów Fundacji; 

j) współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz innymi 

uczestnikami życia publicznego w zakresie objętym celami Fundacji; 

k) prowadzenie działalności rekreacyjnej, sportowej, turystycznej i kulturalnej dla 

osób niepełnosprawnych ruchowo; 

l) organizacja przygotowania zawodowego do pracy z osobami 

niepełnosprawnymi; 
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m) prowadzenie agencji pracy tymczasowej dla osób pracujących z 

niepełnosprawnymi dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi; 

n) przygotowanie do pracy niepełnosprawnej młodzieży i osób dorosłych; 

o) organizowanie grup wolontariuszy do pracy z niepełnosprawnymi dziećmi, 

młodzieżą i osobami dorosłymi; 

p) rozwijanie oświaty, edukacji, badań naukowych we własnym zakresie oraz we 

współpracy z ośrodkami naukowymi i innymi partnerami społecznymi; 

q) udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej osobom prawnym i fizycznym, 

w tym stowarzyszeniom, które podejmują działalność związaną z realizacją 

celów statutowych Fundacji; 

r) organizowanie wymiany i współpracy międzynarodowej; 

s) inne działania służące realizacji celów Fundacji. 

§ 10 

Fundacja może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych 

organizacji o podobnym profilu działania. 

§ 11 

1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest: 

a) organizowanie rehabilitacji i wypoczynku oraz opieki medycznej dla osób 

dotkniętych dystrofiami mięśniowymi (PKD 86.90.A ); 

b) pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego (PKD 86.90.E); 

c) organizowanie konferencji naukowych, wykładów i konsultacji naukowo-

medycznych służących popularyzacji wiedzy o dystrofiach mięśniowych i 

przeciwdziałaniu ich skutkom (PKD 82.30 Z); 

d) działalność wydawnicza zgodnie z obowiązującymi przepisami (PKD 58.11.Z); 

e) prowadzenie działalności rekreacyjnej, sportowej, turystycznej i kulturalnej dla 

osób niepełnosprawnych ruchowo (PKD 85.51.Z); 

f) organizacja przygotowania zawodowego do pracy z osobami 

niepełnosprawnymi (PKD 85.59 Z); 

g) przygotowanie do pracy niepełnosprawnej młodzieży i osób dorosłych; (PKD 

88.10 Z); 

h)   pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej     

      niesklasyfikowana (PKD 86.90 E); 

2. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest: 

a) popularyzowanie idei Fundacji, informowanie i uświadamianie zmierzające do 

pełnej integracji osób chorych na dystrofie mięśniowe ze społeczeństwem, 

poprzez środki masowego przekazu, publikacje własne i inne                     

(PKD 94.99 Z); 

b) wyszukiwanie i rejestrowanie chorych na dystrofie mięśniowe na terenie jej 

działania (PKD 63.11 Z); 
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c) występowanie do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej 

w sprawach dotyczących rehabilitacji, socjalno-bytowych, zawodowych i 

innych osób z dystrofiami mięśniowymi (PKD 94.99 Z); 

d) współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi, 

instytucjami i organizacjami, których cele są zbliżone do celów Fundacji    

(PKD 88.99.Z); 

e) współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz innymi 

uczestnikami życia publicznego w zakresie objętym celami Fundacji         

(PKD 84.99 Z); 

f) organizowanie grup wolontariuszy do pracy z niepełnosprawnymi dziećmi, 

młodzieżą i osobami dorosłymi (PKD 85.59.B); 

3. Wszystkie środki uzyskane z działalności odpłatnej będą przeznaczone na 

realizację celów statutowych. 

MAJĄTEK FUNDACJI 

§ 12 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1200 zł (tysiąc 

dwieście złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej utworzenia. 

§ 13 

Dochodami Fundacji są: 

a) darowizny, spadki, dotacje, zapisy i subwencje, 

b) dochody ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych, 

c) dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych, 

d) dywidendy z akcji i z udziałów, 

e) odsetki od lokat kapitałowych, obligacji i innych papierów wartościowych, 

f) odpisy od podatku przekazywane w trybie art. 27 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. 

§ 14 

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje 

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

§ 15 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili 

składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie 

przewyższa długi spadkowe. 
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§ 16 

Fundacja wszelkie wpływy przeznacza na realizację celów statutowych. Zabrania się 

w szczególności: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w 

stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

pracownicy i członkowie oraganów pozostają w związku małżeńskim, 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 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, 

c) wykorzystywania majątku Fundacji przez członków jej 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, 

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

których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich 

bliskie osoby.  

 

ORGANY FUNDACJI 

§ 17 

Organami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji 

2. Zarząd Fundacji 

RADA FUNDACJI 

§ 18 

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych i 

kontrolnych nad działalnością Fundacji. 

§ 19 

1. Rada Fundacji składa się co najmniej z 3-7 członków 

2. Pierwszą Radę Fundacji powołują Fundatorzy ze wskazaniem osoby 

przewodniczącego. 

3. Kolejne zmiany w składzie osobowym Rady dokonywane są przez Radę. 
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4. Ponadto w skład Rady Fundacji wchodzą członkowie honorowi. Członkiem Rady 

Fundacji może być osoba fizyczna i prawna, która deklaruje przestrzeganie zasad 

i celów Fundacji. Członek honorowy ma prawo zasiadania w Radzie Fundacji i 

brania udziału w jej posiedzeniach z głosem doradczym. Ma on prawo do 

występowania z wnioskami i inicjatywami oraz może wykonywać określone przez 

Radę Fundacji zadania kontrolne. 

5. Rada Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji, uchwala przyjęcie darczyńcy do 

swego grona w charakterze członka honorowego zwykłą większością głosów.  

§ 20 

1. Członkiem Rady Fundacji nie może być: 

a) członek Zarządu ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa, małżeństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) likwidator, kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz 

zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny 

pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji, 

c) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

d) członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w   

prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji. 

2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 

określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

§ 21 

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, z wyjątkiem pierwszego 

Przewodniczącego Rady , który wskazany jest przez Fundatorów. 

2. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz 

zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.  

§ 22 

1. Rada Fundacji: 

a) zbiera się co najmniej raz w roku, 

b) zwoływana jest przez Przewodniczącego Rady, który określa termin, miejsce i 

porządek obrad i podaje do wiadomości co najmniej na 14 dni przed terminem 

zebrania, 

c) w posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji, w celu 

składania wyjaśnień. 

2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Zarząd zobowiązany jest zwołać, jeżeli: 

a) zażąda tego co najmniej 1/5 ogółu członków Rady, 

b) w składzie Zarządu pozostanie 2 lub mniej osób. 

3.  



7 / 11 

§ 23 

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów: 

a) przy obecności  nie mniej niż trzech członków Rady bez względu na sposób 

zwołania posiedzenia 

4. lub 

b) przy obecności nie mniej niż dwóch członków Rady jedynie przy zachowaniu 

następującej procedury zwołania posiedzenia Rady: 

 posiedzenie zwołane jest przez Przewodniczącego Rady lub dwóch jej 

członków, 

 zwołujący wysłali zawiadomienie o miejscu, terminie posiedzenia Rady 

oraz proponowanej treści uchwał listem poleconym do wszystkich 

członków Rady, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, 

 procedura ta, w przypadku nie dojścia do skutku posiedzenia w pierwszym 

terminie, została powtórzona co najmniej dwa razy. 

2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy 

obecności 2/3 członków składu Rady, w razie równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego 

3. Każdy członek Rady ma jeden głos. 

§ 24 

1. Do zadań Rady Fundacji należy: 

a) nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji, 

b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 

c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,  

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

e) ocena pracy Zarządu, 

f) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, 

g) uchwalanie regulaminów działania Zarządu, 

h) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji, 

i) uchwalanie programów działania Fundacji, 

j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz 

udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji, 

k) przyjmowanie sprawozdań z realizacji budżetu w minionym roku, 

l) zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń pracowników biura Fundacji, 

m) podejmowanie uchwał w przedmiocie statutu i jego zmian oraz rozwiązania 

Fundacji, 

n) rozstrzyganie wszelkich sporów wewnątrz organizacyjnych Fundacji, 

o) dokonywanie zmian w swoim składzie. 

2. Celem wykonywania swych funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w 

bieżącą działalność poprzez: 

a) żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych 

materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich jej dziedzinach, 
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b) uprawnienia do żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i 

wyjaśnień, 

c) dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej. 

§ 25 

1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i 

przedstawiciele organizacji, której działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

2. Udział osób wymienionych w punkcie 1 w posiedzeniach Rady ma charakter 

wyłącznie doradczy. 

ZARZĄD FUNDACJI 

§ 26 

1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z 3 – 5 osób, w tym Prezesa, 

Wiceprezesa oraz Skarbnika Fundacji. 

2. Pierwszy skład Zarządu powoływany jest przez Fundatorów na czas nieokreślony 

ze wskazaniem funkcji poszczególnych członków. 

3. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję 

lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje i odwołuje swą decyzją Rada 

Fundacji. 

4. Pierwszy skład Zarządu może być odwołany przez Radę Fundacji, w całości lub 

każdy z jej członków osobno jedynie w przypadku podjęcia przez nich działań 

sprzecznych z prawem lub na szkodę Fundacji. 

5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu. 

§ 27 

Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorów następuje w przypadku: 

a) złożenia rezygnacji, 

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji 

członka Zarządu,  

c) choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia 

funkcji, 

d) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 

§ 28 

Pracami Zarządu kieruje Prezes. 

§ 29 

Prezes z grona Zarządu wyznacza Wiceprezesa i Skarbnika Fundacji. 
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§ 30 

Zarząd Fundacji prowadzi działalność Fundacji w okresie pomiędzy posiedzeniami 

Rady Fundacji, a w szczególności: 

a) reprezentuje Fundację na zewnątrz, 

b) opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji, 

c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 

d) uchwala roczne plany finansowe, 

e) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji, 

f) uchwala regulaminy, 

g) przyjmuje darowizny, spadki, subwencje i zapisy, 

h) ustala wielkość zatrudniania, zasady wynagradzania oraz wielkości środków 

na wynagrodzenie i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w 

działalności statutowej Fundacji, 

i) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów 

statutowych, 

j) realizuje uchwały Rady, 

k) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji, 

l) przedmiocie występuje z wnioskiem w sprawie zmian w  statucie Fundacji oraz 

jej likwidacji, 

m) tworzy i znosi oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji za 

zgodą Rady Fundacji. 

§ 31 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

§ 32 

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy czym do ważności 

uchwał wymagana jest obecność, co najmniej 2/3 członków składu Zarządu, w 

tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu 

2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

§ 33 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem 

majątkowych może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.  

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub dwóch członków 

Zarządu działających łącznie. 

 

§ 34 

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

2. Zasady ich wynagradzania ustala Rada Fundacji.  



10 / 11 

3. Przeciętne wynagrodzenie członka Zarządu nie może być wyższe niż 

wynagrodzenie  określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o 

wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji zwrot 

uzasadnionych kosztów. 

§ 35 

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady 

Fundacji. 

ZMIANA STATUTU 

§ 36 

Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej 

uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 37 

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

Fundacją. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cele     

Fundacji. 

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej 

uchwały. 

§ 38 

1. Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych, bądź na 

skutek decyzji podjętej przez Zarząd Fundacji na drodze jednomyślnej uchwały, 

przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

2. Fundatorzy zastrzegają sobie prawo uchylenia decyzji podejmowanych przez 

Radę Fundacji i Zarząd Fundacji w przedmiocie rozwiązania Fundacji. 

§ 39 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz instytucji, których 

działalność odpowiada celom Fundacji. 

§ 40 

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku 

sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 
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§ 41 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

§ 42 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk – Północ VII/VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
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