
 

STATUT 

Warszawa, MAJ 2013  

 

Dział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja nosi nazwę „JakMotyl” i jest zwana w dalszej części statutu Fundacją. 

2. Fundacja została ustanowiona przez fundatora Hannę H. Chmielewską, zwaną dalej Fundatorem, 

aktem notarialnym z dnia 19.08.2013r., REPERTORIUM A nr 5797/2013, sporządzonym przed 

notariuszem Małgorzatą Farion, w Kancelarii w Warszawie przy ul. Stawki 2A lok. Nr 4. 

3. Fundacja posiada osobowość prawną. 

4. Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. 

5. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z przepisami 

prawa i niniejszego statutu. 

6. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

7. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. 

8. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

 

 

Dział II 

CEL, ZAKRES I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 2 

Celami fundacji są: 

1) pomoc społeczna, w tym głównie osobom chorującym na choroby przewlekłe –  choroby 

autoimmunizacyjne (szczególnie choroby tarczycy) i choroby współistniejące;  

2) wspieranie rodzin osób chorujących na choroby przewlekłe, w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin; 

3) działalność szkoleniowa, edukacyjna i usługowa na rzecz ochrony zdrowia i poprawy jakości życia ludzi 

chorych na choroby przewlekłe, autoimmunizacyjne, cywilizacyjne; 

4) działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa, wychowawcza w zakresie ochrony i promowania 

zdrowia; 

5) pomoc/edukacja w nabyciu umiejętności życia z chorobą przewlekłą;  

6) prowadzenie działań mających na celu profilaktykę zdrowotną, w tym upowszechnianie świadomości  

o odpowiedzialności za swoje życie, za zdrowe odżywianie i prowadzenie zdrowego stylu życia; 

7) promocja i organizacja wolontariatu;  

8) działalność charytatywna; 

9) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

 

§ 3 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 



a) prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym organizowanie szkoleń, wykładów, sympozjów, 

seminariów, odczytów, konferencji; 

b) organizowanie i prowadzenie placówek medycznych - diagnostycznych o charakterze konsylium 

lekarskiego; 

c) organizowanie spotkań upowszechniających świadomość zdrowotną wśród dzieci, młodzieży  

i dorosłych; 

d) organizowanie wystaw i targów; 

e) organizowanie konkursów, aukcji, imprez oświatowych, sportowych, koncertów, show, pikników 

promujących zdrowie i samoświadomość; 

f) działalność wydawnicza, w tym wydawanie książek, czasopism, broszur, płyt, wydawnictw specjalnych; 

g) wspieranie placówek medycznych działających na rzecz pacjentów; 

h) produkcję filmów i nagrań wideo, wydawanie płyt CD, DVD promujących ochronę zdrowia i 

szkoleniowych dla lekarzy i pacjentów; 

i) organizowanie i przeprowadzanie badań przesiewowych (screening) - medycznych, opinii publicznej, 

badań socjologicznych, ankiet masowych; 

j) organizowanie loterii charytatywnych; 

k) współpracę krajową i zagraniczną z organizacjami samorządowymi, społecznymi, naukowymi, 

stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi, instytucjami państwowymi w zakresie 

objętej celami Fundacji. 

2. Cele, których realizacja wymaga uzyskania niezbędnych koncesji lub zezwoleń, będą realizowane dopiero 

po ich uzyskaniu. 

3. Określone wyżej cele Fundacji, jak również sposoby ich realizacji, mogą być zmienione poprzez zmianę 

niniejszego Statutu. 

 

§4 

1. Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych. 

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, których 

działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji. 

3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także tworzyć - 

przystępować do spółek handlowych. 

4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.  

 

 

Dział III 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 5 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)  

z czego kwota 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą 

oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: 

a) darowizn, spadków, zapisów; 

b) dotacji i subwencji oraz grantów; 

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 

d) dochodów z majątku Fundacji; 

e) dywidend z zysków z udziałów i akcji w spółkach; 

f) odsetek bankowych; 

g) dochodów z działalności gospodarczej; 



h) wpłat 1% podatku od podatników. 

 

§ 6 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów 

Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd 

Fundacji. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku  

z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego wniosku jest oczywiste, że stan 

czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

§ 7 

Fundacji zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków jej organów 

lub pracowników oraz osobom, 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 związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami 

bliskimi”; 

b) przekazywania jej majątku na rzecz 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; 

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

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika ze statutowego 

celu organizacji lub podmiotu, o którym mowa w przepisie art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie; 

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

jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 

 

 

Dział IV 

Organy Fundacji 

 

§ 8 

1. Organami Fundacji są: 

 Zarząd Fundacji, 

 Rada Fundacji. 

2. Fundacja może powoływać również inne organy, niż wskazane w ust. 1. 

 

 

Zarząd  

 

§ 9 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych na czas nieokreślony. 

3. Pierwszy zarząd powołuje Fundator. 

4. O powołaniu, odwołaniu członka Zarządu decyduje Fundator w formie uchwały. 



5. Zarząd składa się z Prezesa i członków zarządu. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona 

Prezesa. 

6. Tryb pracy Zarządu oraz podział czynności pomiędzy jego członków a także sposób podejmowania 

decyzji dotyczących wydawania pieniędzy fundacji określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 

7. Zarząd może pobierać wynagrodzenie za wykonywaną pracę, które ustala w formie uchwały. 

8. Mandat członka Zarządu wygasa:  

a. w wyniku rezygnacji, 

b. w przypadku śmierci, 

c. gdy został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej. 

9. Z ważnych powodów członek Zarządu może zostać odwołany przez pozostałych członków Zarządu 

działających jednomyślnie, w szczególności w sytuacji, gdy: 

a. z przyczyn zdrowotnych utracił możliwość wykonywania swoich zadań, co stwierdza 

odpowiednie orzeczenie lekarskie, 

b. wyrządził Fundacji znaczną szkodę majątkową ze swojej winy, co uznał lub co stwierdza 

orzeczenie sądu. 

 

§ 10 

1. Do składnia oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub 

dwóch członków Zarządu łącznie. 

2. Oświadczenia składane Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu. 

3. Czynności prawnych wobec członków Zarządu w imieniu Fundacji dokonuje oraz zawiera z nimi umowy 

Przewodniczący Rady Fundacji lub pełnomocnik ustanowiony do tego celu przez Radę. 

 

§ 11 

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności: 

a. dokonywanie zmian statutu Fundacji,  

b. kierowanie działalnością Fundacji i zarządzanie jej majątkiem, 

c. nabywanie w imieniu Fundacji praw i zaciąganie zobowiązań, przyjmowanie darowizn, 

spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

d. opracowywanie sprawozdań z działalności Fundacji i przygotowywanie sprawozdania 

finansowego za rok ubiegły, 

e. ustalanie systemu wynagrodzeń, stypendiów i nagród, 

a. opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji, 

f. zatwierdzanie regulaminów i instrukcji dotyczących działalności Fundacji, 

g. wszelkie inne sprawy związane z zarządzaniem Fundacją, o ile nie są zastrzeżone dla Rady 

Fundacji, 

h. podejmowanie uchwał o połączeniu fundacji z inną fundacją oraz o likwidacji Fundacji. 

2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zatwierdzanych na posiedzeniach. 

3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności, przynajmniej połowy jego członków. 

4. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

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

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań 

Fundacji. 

 

 

 

 



Rada Fundacji 

 

§ 12 

1. Rada  Fundacji jest organem nadzorczym i kontrolnym.  

2. Pierwszą Radę Fundacji powołuje Fundator. Rada Fundacji składa się z nie więcej niż 5 osób, 

powoływanych przez Zarząd na czas nieograniczony. Ze swego grona Rada Fundacji wybiera 

Przewodniczącego. 

3. O powołaniu, odwołaniu czy zwiększeniu składu Rady Fundacji, Zarząd Fundacji decyduje w formie 

uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich jej członków. 

4. Członkiem Rady Fundacji nie może być: 

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

powinowactwa 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. 

5. Osoby wchodzące w skład Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie 

zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w przepisie 

art. 8 pkt 8 ustawy dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi. 

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem 

pracy z Fundacją. 

7. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. 

8. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

a. nadzór nad działalnością Fundacji,  

b. rozpoznawanie rocznych sprawozdań finansowych, 

c. udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, 

d. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, 

e. uchwalanie własnego Regulaminu i wybór Przewodniczącego Rady, 

f. zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów działalności 

Fundacji 

g. wyrażanie opinii w sprawie połączenia fundacji z inną fundacją oraz likwidacji. 

9. Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest również uprawniona do: 

a. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, 

b. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

10. Rada Fundacji wykonuje swoje prawa i obowiązki na posiedzeniach kolegialnie i podejmuje uchwały 

bezwzględną większością głosów całego składu. 

11. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz do roku. Posiedzenia Rady zwołuje 

Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady, 

zawiadamiając pisemnie o posiedzeniu członków Rady i Zarządu na co najmniej 7 dni przed 

planowanym posiedzeniem. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady w terminie to 

posiedzenie Rady zwołuje Zarząd. 

12. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa: 

a. w wyniku rezygnacji, 

b. w przypadku śmierci, 



c. gdy został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej. 

13. Członek Rady Fundacji może być odwołany na takich samych zasadach jak członek Zarządu Fundacji, z 

tym, że decyzje w tych sprawach podejmuje Rada Fundacji. 

                                                                                                         

 

Dział V 

Działalność gospodarcza 

 

§ 13 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami. 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych. 

3. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach 

prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach 

określonych w stosownych przepisach.    

 

§ 14 

 

4. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje (według Polskiej Klasyfikacji Działalności): 

a) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z) 

b) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z) 

c) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (47.63.Z) 

d) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

(47.62.Z) 

e) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z.) 

f) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z) 

g) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z) 

h) Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z) 

i) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w 

zakresie oprogramowania (58.1) 

j) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (58.2) 

k) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 

działalność portali internetowych (63.1) 

l) Pozostałą działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z) 

m) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (6.99.Z) 

n) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z) 

o) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 

(72.19.Z) 

p) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z) 

q) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.1) 

r) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z) 

s) Reklama (73.1) 

t) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z) 

u) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z) 



v) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(74.90.Z) 

w) Działalność związana z wyszukiwanie miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z) 

x) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B) 

y) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59) 

z) Praktyka ogólna lekarska (86.21.Z) 

aa) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E) 

bb) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z) 

cc) Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych (94.1) 

dd) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z) 

ee) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)  

 

Dział VI 

Likwidacja Fundacji 

 

§ 15 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 

wyczerpania się jej środków i majątku, a także w razie braku możliwości pozyskiwania środków 

finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona oraz braku możliwości 

osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona. 

2. Decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Zarząd w formie jednomyślnej uchwały, w obecności 

Fundatora. 

3. Środki finansowe i majątek powstały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone w całości na rzecz 

działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach. Zarząd Fundacji podejmując 

uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele, na jakie majątek zostanie przeznaczony.   

4. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 

§ 16 

1. W okresie likwidacji do nazwy Fundacji dodaje się dodatek „w likwidacji”. 

2. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu Fundacji.  

3. Likwidatorzy działają na zasadach ustanowionych dla członków Zarządu Fundacji.  

4. Do zadań likwidatorów należy w szczególności:  

a)    zgłoszenie do Sądu Rejestrowego wniosku o otwarcie likwidacji; 

b)   wezwanie wierzycieli Fundacji poprzez ogłoszenia w prasie do zgłaszania wierzytelności w ciągu  

       3 miesięcy od daty otwarcia likwidacji; 

c)    sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i listy wierzycieli; 

d)    ściągnięciu wierzytelności, zaspokojeniu zobowiązań oraz spieniężeniu majątku Fundacji; 

             e)  przekazaniu majątku pozostałego po wypełnieniu zobowiązań Fundacji na rzecz działających  

                     na   terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach; 

             f)     zgłoszenie do Sądu Rejestrowego ukończenia likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji  

                     z rejestru; 

            g)     przekazanie dokumentów Fundacji do Archiwum Państwowego. 

 

 

 

 

 

 



Dział VII 

Postanowienia końcowe  

 

 

 

§ 17 

 

 

Zmian w statucie dokonuje Zarząd Fundacji uchwałą podjętą jednomyślnie, w obecności Fundatora. 

 

§ 18 

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

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, a jego decyzje zapadają w formie 

jednomyślnej uchwały. 

 

§ 19 

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


