
STATUT FUNDACJI OLIWIA 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1.  Fundacja pod nazwą FUNDACJA OLIWIA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona 

przez Janusza Drelichowskiego, zwanym dalej Fundatorem, aktem fundacyjnym 

sporządzonym przez Notariusz Zdzisławę Czeremcha w Kancelarii Notarialnej w 

Szczecnie, w dniu 14 maja 2010 r., działa na podstawie przepisów prawa 

polskiego oraz niniejszego statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.  

3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku 

publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873). 

 

§ 2. 

Fundacja ma osobowość prawną. 

 

§ 3. 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin. 

2. Fundację powołano na czas nieoznaczony. 

 

§ 4. 

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

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem 

nazwy w wybranych językach obcych. 

 

§ 5. 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów 

obranych przez Fundację jak również dla samej Fundacji. 

 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 6. 

Celami Fundacji są: 

1. Inicjowanie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu ochronę i 

promocję zdrowia oraz leczenia uzależnień; 

2. Rozwijanie wszechstronnej działalności na rzecz placówek medycznych 

poradnictwa zdrowotnego oraz hospitalizacji;  

3. Wspieranie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;  



4. wspieranie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

5. wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

6. Poprawę warunków w zakresie diagnostyki i terapii chorób oraz uzależnień; 

7. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym 

poradnictwie zdrowotnym; 

8. Zwiększenie dostępności najnowszych metod diagnostycznych i leczniczych dla 

oczekujących na leczenie chorych i uzależnionych; 

9. Inicjowanie i promowanie działań profilaktycznych; 

10. Szkolenie kadr specjalistycznych; 

11. Podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego; 

12. Wspieranie działań na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 

wychowania, a także wypoczynku dzieci i młodzieży;  

13. Inicjowanie działań na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 

konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

14. Wspierania działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka 

15. Inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji; 

16. Upowszechnianie wiedzy o celach i działalności Fundacji w kraju i za granicą; 

17. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność 

naukowa, dobroczynność, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rehabilitacja 

zawodowa oraz społeczna inwalidów.  

 

§ 7. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Tworzenie i prowadzenie centrów rehabilitacji; 

2. Podejmowanie działań o charakterze psychologicznym, pedagogicznym i 

medycznym na rzecz chorych i uzależnionych; 

3. Prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej, edukacyjnej i 

popularyzatorskiej w zakresie promocji i profilaktyki zdrowotnej chorych i 

uzależnionych; 

4. Organizację konferencji i seminariów, warsztatów naukowych mających za 

zadanie przekazywanie wiedzy i wymianą doświadczeń statutowych Fundacji; 

5. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki 

zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami 

i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem 

Fundacji; 

6. Upowszechnianie w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych 

lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, 

wywiadów w prasie, radio i telewizji i za pomocą wydawnictw, wiedzy w zakresie 

objętym celami Fundacji; 

7. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zbieranie środków 

finansowych na rzecz Fundacji przede wszystkim takich jak wystawy, pokazy, 

odczyty i aukcje; 



8. Propagowanie i organizacja uczestnictwa personelu medycznego w 

międzynarodowych i krajowych sympozjach, zjazdach, konferencjach i 

szkoleniach,  

9. popularyzację wiedzy z zakresu profilaktyki; 

10. Organizację działań na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 

wychowania, a także wypoczynku dzieci i młodzieży 

11. Działalność na rzecz poprawy warunków hospitalizacji i leczenia chorych i 

uzależnionych. 

 

§ 8. 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i 

instytucji zbieżną z jej celami. 

 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 9. 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 250.000 (dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 10. 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1. darowizn, spadków, zapisów; 

2. dotacji i subwencji oraz grantów; 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 

4. odsetek bankowych; 

5. zasądzonych przez sądy nawiązek na cel społeczny; 

6. dochodów z majątku Fundacji. 

 

§ 11. 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą 

być użyte na realizację celów Fundacji. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane 

przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko 

wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia posiada wiedzę, iż stan 

czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

§12 

1. Fundacja nie udziela pożyczek, nie zabezpiecza również swoim majątkiem 

zobowiązań członków fundacji, członków jej organów lub pracowników oraz 

osób z którymi pracownicy pozostają w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi". 



2. Fundacja nie może przekazać swego majątku na rzecz swoich członków, 

członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych 

niż w stosunku do osób trzecich w szczególności zaś jeżeli przekazanie to 

następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku swego na rzecz członków, członków 

organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w 

stosunku do osób trzecich. 

4. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub 

usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie 

jej organów, pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 

§13 

1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być 

użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowił 

inaczej. 

2. Zabrania się : 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w 

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

którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 

pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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". 

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, 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, 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 organizacji;  

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

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

 

§14 

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań 

publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz 

ogółu społeczności. 

3. 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. 

4. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów na kosztami na działalność 

statutową opisaną w § 6 i § 7. 

 

Władze Fundacji 

 

§ 15. 

1. Władzami fundacji są:  

a) Rada Fundacji,  

b) Zarząd Fundacji. 

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w 

pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków 

związanych z uczestnictwem w pracach organu, w tym kosztów podróży. 

 

Rada Fundacji 

 

§ 16. 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się od trzech do sześciu członków. 

3. Kadencja członka Rady trwa 4 lata i jest kadencją wspólną.  

4. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to 

pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały 

podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.  

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z 

członkostwa lub śmierci członka Rady. 

7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z 

nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej, nie mogą być skazanymi 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, 

lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – 

członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na 

czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.  

9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady 

kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy 

zebraniom Rady. 

 

§ 17. 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na 

wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 



3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, podejmowanych zwykłą 

większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego.  

 

§ 18. 

Do zadań Rady należy w szczególności:  

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.  

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich 

wynagrodzenia. 

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i 

udzielanie członkom Zarządu absolutorium. 

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

6. Nadzór nad działalnością Fundacji. 

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną 

Fundacją lub o likwidacji Fundacji.  

 

§ 19. 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów 

dotyczących działalności Fundacji. 

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 20. 

1. Zarząd Fundacji składa się od jednej do trzech osób powoływanych przez Radę 

Fundacji na czteroletnią kadencję.  

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

3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. Zarząd może wybrać ze swego grona 

jednego lub dwóch wiceprezesów 

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani 

przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej 

jednomyślnie przez wszystkich członków Rady. 

5. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin pracy 

Zarządu, zatwierdzony przez Radę Fundacji.  

 

§ 21. 

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

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:  

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,  

b. uchwalanie regulaminów,  

c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,  

d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji, 



e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do 

kompetencji innych organów,  

f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,  

g. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z 

inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,  

h. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych 

organizacji oraz o ich tworzeniu,  

i. powoływanie Dyrektora Fundacji.  

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, wyrażone w formie uchwał 

podjętych zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu 

Zarządu, 

4. O każdym posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie 

Zarządu.  

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą 

spraw należących do zadań Fundacji.  

6. Zarząd co roku, najpóźniej do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać 

Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.  

 

Sposób Reprezentacji 

 

§ 22. 

1. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji jest organem jednoosobowym, oświadczenia 

woli w imieniu Fundacji bez ograniczeń składa Prezes Zarządu.  

2. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji jest organem wieloosobowym, oświadczenia 

woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, 

przy czym w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w 

sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych o wartości 

do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji 

może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.  

 

§ 22a 

1. W Fundacji może być ustanowiony Dyrektor Fundacji. 

2. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni 

Dyrektor Fundacji.  

3. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może 

być jeden z członków Zarządu Fundacji.  

4. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców 

Dyrektora.  

5. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i 

przedstawia do akceptacji Zarządu.  

6. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.  

7. Biuro Fundacji podporządkowane jest dyrektorowi Fundacji.  

 

 

 



Zmiana Statutu 

 

§ 23. 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu 

mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja zastała ustanowiona, i 

określonych w akcie fundacyjnym.  

 

Połączenie z inną fundacją 

 

§ 24. 

1. Fundacja może się połączyć 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. 

 

§ 25. 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje 

zapadają w drodze jednomyślnie podjętej uchwały i dla swej skuteczności wymagają 

zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 

Likwidacja Fundacji 

 

§ 26. 

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

ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

 

§ 27. 

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która 

w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 

§ 28. 

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej 

fundacji o zbliżonych celach. 

  


