
STATUT

FUNDACJI ABY ŻYĆ

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Aby Żyć, zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez
Fundatora Andrzeja Kuczarę w dniu 4 stycznia 2007 r. aktem notarialnym sporządzonym w
Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Topolowej 11 przed notariuszem Joanną Gręgułą
Rep. Nr 92/2007 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (tj. Dz. U z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§4

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe

placówki terenowe.

§5

Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§6
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacjijest Minister Zdrowia.

Rozdział II. Przedmiot iformy działania Fundacji

§7
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1.Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży dotkniętym chorobami
cywilizacyjnymi w tym infekcyjnymi i nowotworowymi w zakresie profilaktyki; diagnostyki i
leczenia tych chorób.
2.Fundacja realizuje wskazane cele poprzez:

1. informowanie społeczeństwa i środowisk zawodowych o chorobach wymienionych w

punkcie 1, skupiając się na propagowaniu możliwości profilaktyki tych chorób
zwłaszcza poprzez szczepienia,

2. formy propagowania - informacja bezpośrednia w obiektach medycznych, szkolnych
oraz w mediach i wydawnictwach,

3. organizacja konferencji, warsztatów, spotkań informacyjnych i edukacyjnych oraz
kampanii informacyjnych i edukacyjnych,

4. wspieranie nowoczesnej diagnostyki oraz umożliwianie powszechnego dostępu do
niej,

5. wspieranie procesu leczniczego chorób,
6. wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z powikłaniami po przedmiotowych

chorobach,
7. wspieranie działalności placówek zajmujących się zawodowo profilaktyką;

diagnostyką i leczeniem,
8. organizacja koncertów, konkursów, aukcji i spotkań oraz pozyskiwanie środków

finansowych i majątkowych na realizację celów statutowych Fundacji,

§8
Fundacja pełni swe zadania samodzielnie lub w partnerstwie: .

aj realizując wspólne przedsięwzięcia z innymi organizacjami o podobnym profilu na
terenie kraju oraz poza jego granicami,

b) współpracując z organami władzy i administracji państwowej oraz samorządowej,
cJ współpracując z biznesem.

§8a

1.Fundacja prowadzi działalność nieodpłatnąpożytku publicznego w następującym zakresie:

1. działania edukacyjne w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, w tym infekcji,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na neuroinfekcje oraz chorób nowotworowych,

2. profilaktyka przez szczepienia chorób cywilizacyjnych, w tym infekcji, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na neuroinfekcje oraz chorób nowotworowych,

3. wspieranie placówek zajmujących się profilaktyką, diagnostyką; leczeniem i
rehabilitacją dzieci i młodzieży dotkniętych przez choroby cywilizacyjne, w tym
infekcje, ze zwróceniem szczególnej. uwagi na neuroinfekcje oraz choroby
nowotworowe,

4. organizowanie szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego
zajmującego się profilaktyką; diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją dzieci i młodzieży
dotkniętych przez choroby cywilizacyjne, w tym infekcje, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na neuroinfekcje oraz choroby nowotworowe,



5. wydawanie broszur, ulotek, informatorów i publikacji dotyczących profilaktyki,
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży dotkniętych przez choroby
cywilizacyjne, w tym infekcje, ze zwróceniem szczególnej uwagi na neuroinfekcje oraz
choroby nowotworowe,

2.Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w następującym zakresie:

1. działania edukacyjne w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, w tym infekcji,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na neuroinfekcje oraz chorób nowotworowych,

2. profilaktyka przez szczepienia chorób cywilizacyjnych, w tym infekcji, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na neuroinfekcje oraz chorób nowotworowych,

3. wspieranie placówek zajmujących się profilaktyką diagnostyką, leczeniem i
rehabilitacją dzieci i młodzieży dotkniętych przez choroby cywilizacyjne, w tym
infekcje, ze zwróceniem szczególnej uwagi na neuroinfekcje oraz choroby
nowotworowe,

4. organizowanie szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego
zajmującego się profilaktyką diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją dzieci i młodzieży
dotkniętych przez choroby cywilizacyjne, w tym infekcje, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na neuroinfekcje oraz choroby nowotworowe,

5. wydawanie broszur, ulotek, informatorów i publikacji dotyczących profilaktyki,
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży dotkniętych przez choroby
cywilizacyjne, w tym infekcje, ze zwróceniem szczególnej uwagi na neuroinfekcje oraz
choroby nowotworowe,

Rozdział IIL Majątek Fundacji

§9

1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10 000 zł.
2. Zfunduszu założyciel na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota

5000 zł.

§10

Na realizacje zadań wynikających z celów statutowych Fundacja pozyskuje środki z
następujących źródeł:

a. wsparcie finansowe darczyńców i sponsorów,
b. środki finansowe uzyskiwane w związku z realizacją zadań publicznych,
c. środki finansowe uzyskiwane w związku z innymi formami współpracy z administracją

publiczną i biznesem,
d. dochody z organizacji imprez, koncertów, aukcji,
e. dochody z działalności gospodarczej.



§11
1. Majątek finansowy Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych, lokatach

długoterminowych i w papierach wartościowych.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów

statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§12
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych

odrębnymi przepisami.
2. W księgach rachunkowych Fundacji nieodpłatna działalność pożytku publicznego,

odpłatna działalność pożytku publicznego i działalność gospodarcza Fundacji są
rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i
wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§13
Organami Fundacji są:

1) Zarząd
2) Komisja Rewizyjna
3) Kapituła Fundacji

§14
1. Zarząd składa się z 2 - 5 osób.
2. Fundator sprawuje funkcje Prezesa Zarządu.
3. Prezes powołuje i odwołuje pozostałych członków Zarządu, w tym Wiceprezesa Zarządu.
4. Wprzypadku gdy Fundator nie może sprawować swojej funkcji, Zarząd wybiera ze swego

grona Prezesa oraz uzupełnia swój skład w drodze kooptacji.
5. Zarząd uchwala szczegółowy regulamin działania oraz zakres kompetencji

poszczególnych członków Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia zwołuje Prezes

Zarządu.
7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji

Zarządu należy w szczególności:
1) Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu,
2) Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej oraz Kapituły

Fundacji,
3) Opracowywanie okresowych planów działania Fundacji ijej planów finansowych,
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4) Dla lepszego przygotowania programów i planów Fundacji powoływanie
zespołów rzeczoznawców z grona osób zainteresowanych działalnością Fundacji,

5) Gospodarowanie dochodami Fundacji iprowadzenie działalności gospodarczej,
6) Zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów,
7) Dysponowanie kontami bankowymi,
8) Składanie sprawozdań z działalności Fundacji,
9) Uchwalanie regulaminu pracy kapituły.

8. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj
członkowie zarządu łącznie.

9. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają uchwały Zarządu.
10. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały

wymagana jest obecność co najmniej dwóch jego członków, w tym Prezesa lub
Wiceprezesa Fundacji. W razie równości głosów głos Prezesa, a w razie jego
nieobecności Wiceprezesa, jest decydujący.

§15
l. Komisja Rewizyjna działa w składzie trzyosobowym i wyłania ze swego grona

Przewodniczącego ijego zastępcę. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku

małżeńskim, wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.

2. Do ważności obrad Komisji Rewizyjnej potrzebna jest obecność co najmniej dwóch
członków Komisji. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Wprzypadku
równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

3. Członków pierwszego składu Komisji Rewizyjnej powołuje Fundator. Następnych
członków Komisji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia
składu Komisji, powołuje swą decyzją Komisja Rewizyjna.

4. Do zadań Komisji należy sprawowanie kontroli nad działalnością Fundacji. Komisja co
najmniej raz w roku, po zakończeniu roku kalendarzowego i sporządzeniu bilansu
dokonuje oceny działalności Fundacji przedstawiając Zarządowi Fundacji stosowną
uchwałę w tej materii.

§16
l. Członków Kapituły Fundacji powołuje Zarząd Fundacji spośród osób zainteresowanych

działalnością Fundacji.
2. Przewodniczącego Kapituły Fundacji wybiera Zarząd Fundacji wspólnie z powołanymi

przez siebie członkami Kapituły Fundacji w głosowaniu jawnym, zwykłą większością

głosów. [L ,€t 5. 4
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3. Do kompetencji Kapituły Fundacji należy opiniowanie planów i programów działania
Fundacji.

4. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje honorowo.
5. Regulamin pracy Kapituły Fundacji określa uchwała Zarządu Fundacji.

§16a
l. Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową Fundacji składającą się ekspertów w

zakresie leczenia i profilaktyki chorób infekcyjnych.
2. Do zadań Rady należy doradztwo merytoryczne w zakresie realizowanych przedsięwzięć

zgodnie z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział V. Działalność gospodarcza

§17
Przedmiotem prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie
działalności w następującym zakresie:
l. reklama
2. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
3. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami

targowiskami.
§18

l. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez
wyodrębnione organizacyjnie zakłady.

2. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i
kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani
przez Zarząd.

3. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i
obowiązków dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, nadane
przez Zarząd Fundacji.

§19
Zabronione jest:
l. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do

jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"

2. przekazywanie majątku Fundacji 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. wykorzystywanie majątku Fundacji 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. dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy,
członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI. Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji

§20
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu, w tym również w zakresie zmiany lub rozszerzenia
celów Fundacji, podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział VII. Połqczenie z innąfundacją

§21
l. Fundacja może połączyć się z inna fundacją o podobnych celach statutowych na

warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii

Kapitału Fundacji.

Rozdział VIII. Likwidacja Fundacji

§22
Likwidacja Fundacji następuje na mocy jednomyślnej uchwały podjętej przez Zarząd po
zasięgnięciu opinii Kapitału Fundacji.

§23
l. Likwidację Fundacji przeprowadza Komisja Likwidacyjna powołana specjalną uchwałą

na wspólnym posiedzeniu Zarządu Fundacji i Kapitału Fundacji.
2. Do obowiązków Komisji Likwidacyjnej należy w szczególności:

l) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
2) wezwanie wierzyciela Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych

wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
5) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku

Fundacji,



6) przekazania wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po
zaspokojeniu wierzycieli,

7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o
wykreślenie Fundacji z rejestru,

8) przekazania dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§24
Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz
działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Kraków, dnia 13 lutego 2007 r.

Aktualizacja: 30.06.2014 r.

Zarząd Fundacji Aby żyć:
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