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STATUT 

Fundacji „CardioFit” 

 

 

ROZDZIAL I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Fundacja nosi nazwę „CardioFit” i jest zwana dalej „Fundacją”. 

2. Fundacja została ustanowiona z woli: 

 

dr hab. n. med.  Marka Precha 

 

dr n. med. Ewy Barteli 

 

lek. med. Przemysława Wójcika 

 

zwanych dalej Fundatorami. 

 

3. Fundacja została powołana aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej 

Sabina Kałużna – Notariusz, Karol Goździewicz – Notariusz Spółka Cywilna Rep. A Nr 

15619/2019 z dnia 14 października 2019r.  

4. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach (t.j. 

Dz. U. z 2018r. poz. 1491) oraz postanowień niniejszego Statutu.  

 

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną.  

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Leszno.  

3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.  

4. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

6. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe i zagraniczne oraz przystępować do organizacji i 

fundacji realizujących zbliżone cele, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Statucie i 

obowiązującymi przepisami.  
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7. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.  

 

§ 3 

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz pieczęci zawierającej jej nazwę, 

wskazanie siedziby, dewizę i logo.  

§ 4 

1. Fundacja może fundować stypendia, ustanawiać nagrody, wyróżnienia, tytuły, odznaki i 

medale honorowe oraz przyznawać i nadawać je osobom fizycznym lub prawnym za 

szczególne osiągnięcia i zasługi w realizacji statutowych celów Fundacji.  

2. Realizacja uprawnień Fundacji zawartych w ust. 1 należy do Zgromadzenia Fundatorów.  

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 5 

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności społeczno – 

użytecznej w zakresie ochrony i promocji zdrowia,  w szczególności poprzez: 

a) ochronę zdrowia oraz ratowanie życia, w tym wspieranie i prowadzenie inicjatyw o 

charakterze zdrowotnym, edukacyjnym jak również charytatywnym, także we 

współdziałaniu z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie; 

b) rozwój bazy diagnostycznej i medycznej; 

c) upowszechnianie osiągnięć medycznych, w tym również pracowników Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Lesznie; 

d) współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi, instytucjami państwowymi i 

samorządowymi w kraju i poza jego granicami, działającymi na rzecz ochrony zdrowia lub 

rozwoju działalności medycznej. 

§ 6 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) działania mające na celu wsparcie organizacyjne, rzeczowe i finansowe, także poprzez 

zakup sprzętu, wyrobów medycznych i produktów leczniczych służących ratowaniu 

zdrowia lub życia pacjentów; 

b) organizowanie akcji pomocy pacjentom z udziałem innych podmiotów; 

c) wspieranie organizacyjne konferencji i publikacji naukowych, w szczególności 

poświęconych ochronie zdrowia, ratowaniu życia i rozwojowi medycyny; 

d) wspieranie organizacyjne, rzeczowe bądź finansowe w zakresie edukacji i opieki 

zdrowotnej; 
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e) organizowanie, jak również finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów, wykładów 

związanych z celami Fundacji; 

f) wydawanie książek, broszur, czasopism związanych z celami Fundacji; 

g) prowadzenie, wspieranie organizacyjne a także finansowanie wszelkich form edukacji w 

zakresie medycyny; 

h) udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pożytku 

publicznego, szkołom, placówkom oświatowym, opiekuńczym, domom dziecka i 

szpitalom.  

 

ROZDZIAŁ III 

MAJĄTEK FUNDACJI  

 

§ 7 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski przekazany przez Fundatorów w kwocie 

600 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) oraz wszelkie mienie nabyte przez Fundację w toku 

działalności.  

§ 8 

1. Majątek Fundacji, w tym dochody z darowizn, spadków, zapisów, przeznaczony jest wyłącznie 

na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji. 

2.     Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatnie. 

 

§ 9 

Zakres działalności pożytku publicznego prowadzonej w formie nieodpłatnej: 

PKD 58.19.Z            Pozostała działalność wydawnicza 

PKD 73.20.Z            Badanie rynku i opinii publicznej 

PKD 74.90.               Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej  

                                     niesklasyfikowana 

PKD 82.30.Z             Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

PKD 85.59.B             Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

PKD 85.60.Z             Działalność wspomagająca edukację 

PKD 86.90                Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej 

PKD 90.01.Z             Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
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§ 10 

 Fundacja nie może: 

1. Udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do 

Członków organów lub pracowników Fundacji 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”. 

2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz Członków organów lub pracowników Fundacji 

oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 

szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach.  

3. Wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Członków organów lub pracowników Fundacji 

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

wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 

4. Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 

których uczestniczą Członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz do ich osób 

bliskich.  

 

RODZIAŁ IV 

ORGANY FUNDACJI 

 

§ 11 

1. Organami Fundacji są: 

a) Zgromadzenie Fundatorów 

b) Zarząd 

2. Członkami organów Fundacji oraz likwidatorami Fundacji mogą być osoby fizyczne mające 

pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów mogą być członkami Zarządu.  

 

ROZDZIAŁ V 

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW 

 

§ 12 

1. W skład pierwszego Zgromadzenia Fundatorów wchodzą członkowie założyciele Fundacji. 

2. W skład Zgromadzenia Fundatorów mogą być przyjęte inne osoby fizyczne lub prawne, które: 

a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego Fundacji; 
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b) zadeklarują zamiar i gotowość dalszego materialnego wspierania Fundacji; 

c) w inny sposób przyczyniają się do propagowania i realizacji celów statutowych 

Fundacji; 

d) złożą deklarację do Zgromadzenia Fundatorów. 

3. O przyjęciu kandydata do grona Zgromadzenia Fundatorów decyduje Zgromadzenie 

Fundatorów większością 2/3 głosów w obecności wszystkich członków Zgromadzenia 

Fundatorów.  

§ 13 

Członkostwo w Zgromadzeniu Fundatorów ustaje w przypadku: 

1) Osoby prawnej – na skutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji, złożenia rezygnacji, 

prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem Fundacji.  

2) Osoby fizycznej – na skutek śmierci lub złożenia rezygnacji.  

 

§ 14 

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy: 

1. Powoływanie i odwoływanie członka/członków Zarządu. 

2. Uchwalanie zmiany celów i zmiany statutu Fundacji 

3. Przyjęcie nowych członków do Zgromadzenia Fundatorów. 

4. Decydowanie o przystąpieniu Fundacji do spółek, połączeniu z inną fundacją lub 

likwidacji Fundacji. 

5. Wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie nieruchomości oraz zaciągania zobowiązań 

przekraczających kwotę 100.000 zł. 

6. Zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.  

7. Zatwierdzanie corocznego sprawozdania finansowego.  

 

§ 15 

1. Zgromadzenie Fundatorów zbiera się co najmniej dwa razy do roku.  

2. Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego na okres 5 letniej 

kadencji w głosowaniu jawnym. Wybór następuje zwykłą większością głosów.  

3. Uchwały, w tym dotyczące powołania i odwołania członków Zarządu, podejmowane są zwykłą 

większością głosów.  

4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zgromadzenia 

Fundatorów.  

5. Każdy członek Zgromadzenia Fundatorów ma jeden głos. Członek Zgromadzenia może 

udzielić pisemnego pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu innemu członkowi 

Zgromadzenia.  
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6. Podejmowanie uchwał przez Zgromadzenie może odbywać się w trybie zwykłego głosowania 

pisemnego lub głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez zwoływania 

posiedzenia.  

7. Uchwała podjęta w trybie określonym w ust. 6 jest ważna jeżeli członkowie Zgromadzenia 

wyrazili zgodę na taką formę głosowania i otrzymali treść projektu uchwały.  

8. Uchwały dotyczące uchwalenia statutu, zmiany statutu, likwidacji Fundacji, połączenia z inną 

fundacją, Zgromadzenie Fundatorów podejmuje większością  2/3 głosów.   

9. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na pisemny 

wniosek co najmniej połowy członków Zgromadzenia lub Prezesa Zarządu.  

 

ROZDZIAŁ VI 

ZARZĄD 

 

§ 16 

1. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 osób w tym Prezesa Zarządu.  

2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów 

w głosowaniu jawnym na czteroletnie niezależne kadencje, rozpoczynające się w dniu 

powołania członków Zarządu.  

3. Fundator może zostać powołany na członka Zarządu.  

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.  

5. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Zgromadzenie Fundatorów w 

przypadku złożenia rezygnacji, nienależytego wypełniania obowiązków członka Zarządu, 

istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu lub działania na szkodę Fundacji.  

6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  

 

§ 17 

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Fundacji, nie zastrzeżone do 

kompetencji Zgromadzenia Fundatorów.  

2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

3. Do zadań Zarządu należy m.in.: 

a) działania zmierzające do promowania Fundacji i realizacji ich celów statutowych; 

b) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji; 

c) zarządzanie majątkiem Fundacji; 

d) przyjmowanie darowizn, dotacji, spadków, zapisów i subwencji, zarówno krajowych jak i 

zagranicznych; 

e) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji; 
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f) przekazywanie właściwym jednostkom, rocznych sprawozdań merytorycznych i 

finansowych.  

§ 18 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 

2. O posiedzeniach Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 

4. Zarząd może, w drodze uchwały, ustanawiać pełnomocników do podejmowania 

poszczególnych czynności w imieniu Fundacji, określonych w pełnomocnictwie.  

 

§ 19 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków 

Zarządu łącznie.  

 

ROZDZIAŁ VII 

ZMIANA STATUTU, POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ, LIKWIDACJA FUNDACJI 

 

§ 20 

1. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwały większością 2/3  swojego składu w sprawach: 

a) zmiany Statutu 

b) połączenia z inną fundacją 

c) likwidacji fundacji 

2. Likwidatora Fundacji wyznacza Zgromadzenie Fundatorów.  

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na cele charytatywne.  

 

§ 21 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 06 kwietnia 

1984r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie.  

Podpisy Fundatorów: 

 

 

      


