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STATUT FUNDACJI 

Mukobohaterowie 

(tekst jednolity) 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Mukobohaterowie (dalej: „Fundacja”) 

2. Fundacja została ustanowiona przez: 

1) Wojciecha Szymańskiego; 

2) Katarzynę Szymańską;  

zwanych dalej: „Fundatorami”, aktem notarialnym: Repetytorium A numer 4487/2021 

sporządzonym przez Jacka Jasińskiego – notariusza w Kancelarii Notarialnej przy ul. 3 maja 22-24A 

lok. 7, 81-363 Gdynia. 

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz 

niniejszego statutu (dalej: „Statut”). 

 

§ 2. 

Fundacja posiada osobowość prawną i została ustanowiona na czas nieokreślony. 

 

§ 3. 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność poza granicami 

kraju. 

2. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z 

odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego. 

3. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności. 

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 

 

§ 4. 

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.  

 

§ 5. 

1. Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę. Pieczęć może zawierać znak 

fundacji. 

2. Fundacja używa znaku graficznego, który odróżnia ją od innych tego typu placówek i jest 

chroniony prawem. 

 

§ 6. 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej. 

 

Rozdział II 

Cele, zasady, formy i zakres działalności Fundacji 
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§ 7. 

1. Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie: 

1) finansowego oraz pozafinansowego wsparcia dla przewlekle chorych i ich rodzin; 

2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

3) finansowego oraz pozafinansowego wsparcia dla podmiotów działających na rzecz 

chorych; 

4) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ze 
szczególnym uwzględnieniem osób przewlekle chorych i ich rodzin; 

5) upowszechniania wiedzy o mukowiscydozie i chorobach zależnych; 

6) budowania relacji z podmiotami działającymi na rzecz chorych; 

7) działalności charytatywnej; 

8) promocji i prowadzenia działań mających na celu ochronę życia ludzkiego od momentu 

poczęcia do naturalnej śmierci; 

9) działalności na rzecz rodziny i rodzicielstwa; 

10) promocji wartości i godności życia człowieka; 

11) promowania stanowisk etycznych odpowiadających na moralne dylematy związane z 

obecnością choroby w rodzinie i społeczeństwie; 

12) upowszechniania i ochrony praw pacjenta oraz jego najbliższych; 

13) promocji wolontariatu. 

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych – zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

przepisami prawa; 

2) udzielanie pomocy rzeczowej oraz finansowej dla osób przewlekle chorych 

i ich rodzin 

3) organizowanie i finansowanie specjalistycznych szkoleń dla chorych na mukowiscydozę 

oraz ich rodzin; 

4) propagowanie najnowszych metod leczenia mukowiscydozy, w szczególności w 

warunkach domowych; 

5) organizowanie akcji i kampanii społecznych; 

6) rozwijanie świadomości i wrażliwości społecznej na problemy przewlekle chorych i ich 

rodzin; 

7) współpracę z jednostkami służby zdrowia w zakresie poprawy opieki medycznej nad 

osobami przewlekle chorymi; 

8) współpracę z ośrodkami dydaktycznymi oraz lekarzami zajmującymi się chorymi na 

mukowiscydozę 

9) monitorowanie działalności instytucji publicznych oraz placówek świadczących usługi z 

zakresu opieki medycznej; 

10) monitorowanie przestrzegania praw i wolności człowieka oraz udzielanie pomocy prawnej 

w zakresie praw pacjenta; 

11) prowadzenie banku informacji o warunkach opieki nad rodzicem i dzieckiem, panujących 

w poszczególnych placówkach medycznych; 

12) rozwijanie postaw przeciw wykluczeniu lub dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, 

ich rodzin i opiekunów z życia społecznego, w szczególności z rynku pracy i udziału lub 

współudziału w procesie leczenia; 
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13) wsparcie finansowe oraz pozafinansowe dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach 

moralnych i materialnych; 

14) udzielanie pomocy społecznej. 

 

§ 8. 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych 

oraz współpracować z administracją państwową i samorządową. 

 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 9. 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład przekazany przez 

Fundatorów w wysokości odpowiednio: 

1) Wojciech Szymański – 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100); 

2) Katarzyna Szymańska – 1 000,00zł (tysiąc złotych 00/100). 

2. Ponadto majątek Fundacji stanowią środki finansowe i inne składniki majątkowe nabyte przez 

Fundację w toku jej działania. 

3. Majątek Fundacji służy do realizacji celów statutowych. 

 

§ 10. 

1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych 

przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie. 

2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

1) wpłat fundatorów, 

2) darowizn, spadków, zapisów lub podobnych przysporzeń majątkowych, 

3) przychodów z nieruchomości, majątku ruchomego oraz innych praw majątkowych, 

4) dotacji i subwencji osób prawnych oraz instytucji państwowych i samorządowych, 

5) zbiórek i aukcji, 

6) funduszy krajowych i międzynarodowych, 

7) odsetek bankowych, dywidend i zysków z udziałów, akcji, obligacji i innych papierów 

wartościowych lub instrumentów finansowych. 

 

Rozdział IV 

Finanse i księgi rachunkowe Fundacji 

 

§ 11. 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami. 

2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację 

celów statutowych. 

 

Rozdział V 

Organy Fundacji  
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§ 12 

1. Fundatorzy sprawują stały nadzór i kontrolę nad działalnością Zarządu Fundacji oraz uprawnieni są 

do inicjowania programów.  

2. Organem Fundacji jest Zarząd. 

3. W skład Zarządu wchodzi od jednego do pięciu członków, w tym każdorazowo Prezes Zarządu. 

4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony i mogą być w każdym czasie odwołani. 

5. Członków Zarządu powołuje Fundator – Wojciech Szymański, a w razie jego śmierci albo utraty 

zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmuje jego żona – Katarzyna Szymańska, 

a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych - pozostali spadkobiercy ustawowi 

Wojciecha Szymańskiego, którzy przyjęli spadek. Jeżeli spadkobierców Wojciecha Szymańskiego 

będzie więcej, niż jeden, decydują wszyscy spadkobiercy bezwzględną większością głosów. 

6. Pełnienie funkcji członka Zarządu wygasa z dniem: 

1) odwołania przez Fundatora Wojciecha Szymańskiego; 

2) złożenia pisemnej rezygnacji; 

3) śmierci. 

 

§ 13. 

 

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji, a w szczególności: 

1) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich; 

2) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 

3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

4) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów; 

5) uchwalanie programów działania oraz planów finansowych Fundacji, 

6) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia i 

nagród dla pracowników i współpracowników Fundacji, 

7) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami 

rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o 

fundacjach oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości; 

8) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem, 

9) realizowanie uchwał i decyzji Fundatorów. 

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu 

samodzielnie. 

 

§ 14. 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, a także pełnić swoją funkcję w 

oparciu o umowę cywilnoprawną. 

2. Zasady wynagradzania Członków Zarządu ustala Fundator – Wojciech Szymański, a w razie jego 

śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmuje jego żona – 

Katarzyna Szymańska, a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych - pozostali 

spadkobiercy ustawowi Wojciecha Szymańskiego, którzy przyjęli spadek. Jeżeli spadkobierców 

Wojciecha Szymańskiego będzie więcej, niż jeden, decydują wszyscy spadkobiercy bezwzględną 

większością głosów. 
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3. Ustalając zasady wynagradzania Członków Zarządu, Fundator wskazuje m.in.: formę prawną 

stosunku, wysokość wynagrodzenia lub sposób jego określenia i czas trwania umowy. 

4. Członkowie Zarządu mogą domagać się od Fundacji zwrotu poniesionych i uzasadnionych 

wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji. 

 

 

 

§ 15. 

Fundacja nie może: 

1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń, zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, 

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

      organów 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 swojego majątku na rzecz Fundatorów, 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. 

3. Wykorzystywać majątku na rzecz Fundatorów, członków 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. 

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

      uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 

 

Rozdział VII 

Zmiana statutu  

§ 16. 

1. Zmiana Statutu, w tym w zakresie celów Fundacji, należy do wyłącznej kompetencji Fundatora – 

Wojciecha Szymańskiego, a w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych 

kompetencję tę przejmuje jego żona – Katarzyna Szymańska, a w razie jej śmierci albo utraty 

zdolności do czynności prawnych - pozostali spadkobiercy ustawowi Wojciecha Szymańskiego, 

którzy przyjęli spadek. Jeżeli spadkobierców Wojciecha Szymańskiego będzie więcej, niż jeden, 

decydują wszyscy spadkobiercy bezwzględną większością głosów. 

2. Zmiana Statutu Fundacji następuje poprzez podjęcie stosownej decyzji na piśmie, pod rygorem 

nieważności i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Fundacji. 

 

Rozdział VIII 

Likwidacja Fundacji 

§ 17. 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator – Wojciech Szymański, a w razie jego śmierci 

albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmuje jego żona – Katarzyna 

Szymańska, a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych - pozostali 

spadkobiercy ustawowi Wojciecha Szymańskiego, którzy przyjęli spadek. Jeżeli spadkobierców 
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Wojciecha Szymańskiego będzie więcej, niż jeden, decydują wszyscy spadkobiercy bezwzględną 

większością głosów. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały, która 

w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora – Wojciecha 

Szymańskiego, a w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję 

tę przejmuje jego żona – Katarzyna Szymańska, a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do 

czynności prawnych - pozostali spadkobiercy ustawowi Wojciecha Szymańskiego, którzy przyjęli 

spadek. Jeżeli spadkobierców Wojciecha Szymańskiego będzie więcej, niż jeden, decydują wszyscy 

spadkobiercy bezwzględną większością głosów. 


