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STATUT 

Fundacji JESZCZE DOPNĘ SWEGO 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja o nazwie JESZCZE DOPNĘ SWEGO  zwana w dalszej treści Statutu 

„Fundacją”, została ustanowiona przez: Agnieszkę Kwiatkowską  zwaną w dalszej treści 

Statutu „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu                      12.04.2018r 

przez notariusza Danutę Wandiuk 

w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ul. Długiej pod numerem 21/1 (Repertorium A   

numer 1497/2018). 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku  

o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień 

niniejszego Statutu. 

4. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru 

Sądowego. Samodzielnie we własnym imieniu nabywa prawa i zaciąga zobowiązania. 

5. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

6. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

7. Akt ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. 

 

§ 2 

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla 

właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi. 

Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz (województwo kujawsko-pomorskie). 
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§ 3 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. 
 
 

§ 4 

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu 

go podlegać będzie ochronie prawnej oraz pieczęci zawierającej: nazwę, siedzibę, adres,  

nr NIP, nr REGON oraz nr KRS. 

§ 5 

Fundacja może ustanawiać odznaczenia, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz z 

innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym. Odznaczenia, medale, 

certyfikaty, nagrody i wyróżnienia przyznaje Zarząd Fundacji. Certyfikaty również mogą być 

przyznawane w przypadku uzyskania takiej zgody od osób, firm i instytucji, które je wydają. 

 

Rozdział II 

Cel i zakres działania fundacji 

 
§ 6 

1. Celem Fundacji jest działalność na rzecz chorych i ich rodzin, cierpiących z powodu  śpiączki, 
stanu wegetatywnego, stanu obniżonej świadomości, zespołu zamknięcia, udaru mózgu oraz 
innych chorób neurologicznych powodujących ograniczenie świadomości bądź zaburzenia 
komunikacji oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia, opieki społecznej oraz poprawy jakości 
życia wyżej wymienionej grupy osób. 
 
 2. Fundacja może wspierać inne instytucje i organizacje, których działalność jest zbieżna                 
z celami Fundacji. 

 

§ 7 

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące formy działalności:  

 Propagowanie rzetelnej wiedzy na temat śpiączki, stanu wegetatywnego, stanu obniżonej 
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świadomości, zespołu zamknięcia, udaru mózgu, ryzyka ich wystąpienia, czynników 

sprzyjających jego wystąpieniu. Propagowanie zachowań prozdrowotnych 

przeciwdziałających wystąpieniu udarowi mózgu. Rozpowszechnianie rezultatów             

badań naukowych w dziedzinie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób w śpiączce, 

stanie wegetatywnym, stanie obniżonej świadomości, zespole zamknięcia, z udarem 

mózgu, oraz z zaburzeniami świadomości. 

 Szeroko rozumiana działalność pomocowa skierowana do osób w śpiączce, stanie              
wegetatywnym, stanie obniżonej świadomości, zespole zamknięcia, dotkniętych             
udarem mózgu oraz ich rodzin i opiekunów. Niesienie pomocy materialnej i prawnej, 
przeciwdziałanie postawom rezygnacji, osamotnieniu i bezradności wśród osób chorych, 
szczególnie osób najciężej poszkodowanych; 

 
 Prowadzenie działalności informacyjnej poprzez prowadzenie portalu internetowego oraz 

telefonicznej infolinii. Tworzenie nowoczesnych programów informacyjnych dla chorych 
oraz ich opiekunów, w szczególności poprzez wydawnictwa (podręczniki, biuletyny, 
plakaty, ulotki itp.), internet oraz bezpośrednie szkolenia, warsztaty, spotkania; 

 
 Pomoc w doborze i otrzymaniu sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych urządzeń          

ułatwiających komunikację i opiekę nad chorym. Dofinansowanie kompleksowej opieki 
pielęgniarsko – rehabilitacyjnej oraz terapii logopedycznej prowadzonej przez 
wykwalifikowany personel medyczny. Organizacja szkoleń pielęgniarsko-
rehabilitacyjnych dla rodzin i opiekunów osób w śpiączce, stanie wegetatywnym, stanie 
obniżonej świadomości, zespole zamknięcia, po udarze mózgu. organizowanie zajęć z 
psychoterapii, terapii ruchowej oraz szkoleń dla rodzin i opiekunów chorych osób. 
Finansowanie usług związanych z poprawą ich kondycji fizycznej i psychicznej.  

 
 Aktywizacja społeczna, zawodowa oraz sportowa. Organizowanie turnusów              

rehabilitacyjno-rekreacyjnych dla chorych oraz ich rodzin i opiekunów. Poradnictwo           
zawodowe. Pomoc w znalezieniu pracy. Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do 
podjęcia działalności zawodowej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 
 Dotowanie działań regionalnych i lokalnych na rzecz zreformowania systemu opieki nad 

osobami w śpiączce, stanie wegetatywnym, stanie obniżonej świadomości, zespole 
zamknięcia, po udarze mózgu, aby mogli jak najdłużej pozostawać pod odpowiednią 
opieką we własnych mieszkaniach.  

 
 Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami 

służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi 
działającymi na rzecz osób w śpiączce, stanie wegetatywnym, stanie obniżonej 
świadomości, zespole zamknięcia, z udarem mózgu lub innymi chorobami 
neurologicznymi.  
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 Finansowanie badań naukowo-badawczych dotyczących podnoszenia efektywności           
leczenia oraz rehabilitacji osób w śpiączce, stanie wegetatywnym, stanie obniżonej            
świadomości, zespole zamknięcia, z udarem mózgu. Pomoc finansowa w                         
specjalistycznym kształceniu personelu medycznego pracującego z osobami w śpiączce, 
stanie wegetatywnym, stanie obniżonej świadomości, zespole zamknięcia, po udarze       
mózgu. Dofinansowanie udziału w szkoleniach , kursach oraz konferencjach                      
organizowanych w kraju oraz zagranicą. Dofinansowanie zakupu sprzętu                        
rehabilitacyjnego, do komunikacji alternatywnej oraz innych urządzeń niezbędnych do 
prowadzenia badań naukowo-badawczych z udziałem osób w śpiączce, stanie            
wegetatywnym, stanie obniżonej świadomości, zespole zamknięcia, po udarze mózgu.  

 
 Organizowanie  warsztatów, konferencji, szkoleń dla personelu medycznego oraz         

terapeutycznego (pedagog, logopeda, psycholog, terapeuta, itd.) zajmującego się osobami 
w śpiączce, stanie wegetatywnym, stanie obniżonej świadomości, zespole zamknięcia 
oraz po udarach mózgu.  

 
 Organizowanie na terenie całej Polski grup wolontariuszy, którzy będę wspierać opiekę, 

rehabilitację oraz poprawiać jakość życia osób w  śpiączce, stanie wegetatywnym, stanie 
obniżonej świadomości, zespole zamknięcia, po udarach mózgu zarówno tych 
przebywających we własnych domach, jak i w ośrodkach. Dofinansowanie i 
organizowanie szkoleń wolontariuszy na terenie całego kraju.  

 
 Organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych, pielgrzymek, spotkań, zjazdów, 

prelekcji, wystaw związanych z celami Fundacji.  
 

 Organizowanie i dofinansowanie wyjazdów do placówek kulturalnych, rekreacyjnych, 
rozrywkowych, itd. osób w śpiączce, stanie wegetatywnym, stanie obniżonej                  
świadomości, zespole zamknięcia, po udarze mózgu w celu minimalizowania                    
wykluczenia społecznego oraz poprawy jakości życia.   

 
Działalność statutowa fundacji jest wyłączną działalnością pożytku publicznego i służy dobru 
ogólnemu. 

 
 

Przedmiotem  odpłatnej działalności pożytku publicznego jest : 
 

- Dofinansowanie kompleksowej opieki pielęgniarsko – rehabilitacyjnej oraz terapii           
logopedycznej prowadzonej przez wykwalifikowany personel medyczny. 
- Finansowanie usług związanych z poprawą ich kondycji fizycznej i psychicznej.  
- Dotowanie działań regionalnych i lokalnych na rzecz zreformowania systemu opieki nad 
osobami w śpiączce, stanie wegetatywnym, stanie obniżonej świadomości, zespole               
zamknięcia, po udarze mózgu, aby mogli jak najdłużej pozostawać pod odpowiednią opieką 
we własnych mieszkaniach  
- Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do podjęcia działalności zawodowej. 
- Finansowanie badań naukowo-badawczych dotyczących podnoszenia efektywności            
leczenia oraz rehabilitacji osób w śpiączce, stanie wegetatywnym, stanie obniżonej                  
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świadomości, zespole zamknięcia, z udarem mózgu. 
 - Pomoc finansowa w specjalistycznym kształceniu personelu medycznego oraz                
terapeutycznego pracującego z osobami w śpiączce, stanie wegetatywnym, stanie                   
obniżonej świadomości, zespole zamknięcia, po udarze mózgu.  
- Dofinansowanie udziału w szkoleniach , kursach oraz konferencjach organizowanych kraju 
oraz zagranicą.  
- Zbieranie środków finansowych na budowę lub zakup ośrodka                                                  
rehabilitacyjno-wypoczynkowego realizującego cele fundacji  
 

Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest : 
 
 - Szeroko rozumiana działalność pomocowa skierowana do osób w śpiączce, stanie        
wegetatywnym, stanie obniżonej świadomości, zespole zamknięcia, oraz dotkniętych    
udarem mózgu oraz ich rodzin.  
- Niesienie pomocy materialnej i prawnej, przeciwdziałanie postawom rezygnacji,       
osamotnieniu i bezradności wśród osób chorych, szczególnie osób najciężej                   
poszkodowanych;  
- Organizacja szkoleń pielęgniarsko-rehabilitacyjnych dla rodzin i opiekunów osób w 
śpiączce, stanie wegetatywnym, stanie obniżonej świadomości, zespole zamknięcia, po 
udarze mózgu. organizowanie zajęć z psychoterapii, terapii ruchowej oraz szkoleń dla         
rodzin i opiekunów chorych osób. Organizowanie turnusów rehabilitacyjno-rekreacyjnych dla 
chorych oraz ich rodzin. Poradnictwo zawodowe, pomoc w znalezieniu pracy.              
Propagowanie rzetelnej wiedzy na temat śpiączki, stanu wegetatywnego, stanu obniżonej 
świadomości, zespole zamknięcia, udaru mózgu, ryzyka jego wystąpienia, czynników 
sprzyjających jego wystąpieniu. Propagowanie zachowań prozdrowotnych                    
przeciwdziałających wystąpieniu udarowi mózgu. Rozpowszechnianie rezultatów badań 
naukowych w dziedzinie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób w śpiączce, stanie         
wegetatywnym, stanie obniżonej świadomości, zespole zamknięcia, z udarem mózgu;  
- Prowadzenie działalności informacyjnej poprzez prowadzenie portalu internetowego oraz 
telefonicznej infolinii. Tworzenie nowoczesnych programów informacyjnych dla chorych 
oraz ich opiekunów, w szczególności poprzez wydawnictwa (podręczniki,  biuletyny, plakaty, 
ulotki itp.), internet oraz bezpośrednie szkolenia i spotkania; 
- Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby 
zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi 
na rzecz osób w śpiączce, stanie wegetatywnym, stanie obniżonej świadomości, zespole 
zamknięcia, z udarem mózgu lub innymi chorobami neurologicznymi Organizowanie imprez 
turystycznych, rekreacyjnych, pielgrzymek, spotkań, zjazdów, prelekcji, wystaw związanych 
z celami Fundacji. Organizowanie grup wolontariuszy wspierających opiekę, rehabilitację 
oraz poprawiających jakość życia osób w śpiączce, stanie wegetatywnym, stanie obniżonej 
świadomości, zespole zamknięcia, po udarze mózgu. 
- Organizowanie i finansowanie wyjazdów do placówek kulturalnych, oświatowych,              
rekreacyjnych osób w śpiączce, stanie wegetatywnym, stanie obniżonej świadomości,         
zespole zamknięcia, po udarze mózgu. Zbieranie środków finansowych na budowę lub zakup 
ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego realizującego cele fundacji.  
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Rozdział III 

Majątek i dochody fundacji 

§ 8 

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie  1.000 zł (słownie:  jeden tysiąc 

złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz inne środki finansowe, nieruchomości i 

ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez 

Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie. 

§ 9 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 10 

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: 

      1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, 

      2) dotacji, grantów, dofinansowań i subwencji; 

      3) dochodów uzyskanych z aukcji, kwest, akcji promocyjnych, zbiórek i imprez 

                publicznych oraz prywatnych; 

     4) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji; 

     5) dochodów z odpłatnej działalności statutowej; 

     7) innych wpływów. 

2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich 

celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili 

inaczej. 
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§ 11 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie                

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania 

tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

§ 12 

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność pożytku publicznego 

nieodpłatna i odpłatna na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie 

Fundacja wszelką nadwyżkę przychodów nad kosztami będzie przeznaczać wyłącznie na 

realizację swych celów statutowych. 

 

Rozdział IV 

Zasady działalność Fundacji 

 

§ 13 

 Fundacja organizuje i prowadzi biuro Fundacji oraz może tworzyć oddziały, zakłady, filie. 

 Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować lub wspierać działalność innych 

osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

 Fundacja może przystępować do innych organizacji, w tym spółek, spółdzielni, związków 

stowarzyszeń i fundacji, a także tworzyć takie podmioty samodzielnie lub wspólnie  z innymi 

osobami i organizacjami. 
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Rozdział V 

Władze Fundacji 

 
§ 14 

Organami Fundacji są: 
 

1) Fundator, 

2) Zarząd Fundacji. 

§ 15 

 

 Do  kompetencji Fundatora należy: 

  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

 wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek  

organizacyjnych Fundacji, 

 zatwierdzanie sprawozdań i planów przekazanych przez Zarząd Fundacji, 

 dokonywanie zmian w statucie Fundacji, 

 podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji. 

 Fundator podejmuje decyzje w formie uchwał samodzielnie lub na wniosek Zarządu. 

 W razie śmierci Fundatora w jego miejsce mogą wstąpić następcy prawni. 

 

§ 16 

 

Zarząd Fundacji może składać się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków i jest powoływany 

przez Fundatora w drodze uchwały na czas nieoznaczony, Powołując Zarząd Fundator wskazuje 

Prezesa Zarządu. 

W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Fundator Fundacji. 

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji oraz 

zwrot udokumentowanych wydatków związanych bezpośrednio z pełnioną funkcją,  w tym 

kosztów podróży. 

Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa z dniem odwołania członka Zarządu przez Fundatora, 

złożenia przez niego rezygnacji lub jego śmierci. 
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§ 17 

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we 

wszystkich sprawach, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Fundatora. 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności: 

 kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i realizowanie jej celów statutowych; 

 sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 

 sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji; 

 przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji; 

 przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i rzeczowych oraz 

sprawozdań z ich realizacji; 

 ustalanie struktury organizacyjnej Fundacji oraz obowiązujących w Fundacji 

regulaminów wewnętrznych;   

 ustalanie wielkości zatrudniania i wysokości środków na wynagrodzenia  pracowników 

Fundacji, 

 przekazywanie Fundatorowi rocznych sprawozdań z działalności fundacji. 

 

 
§ 18 

 

 Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są: 

 Prezes Fundacji samodzielnie; 

 pozostali dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający 

wspólnie z odpowiednio umocowanym pełnomocnikiem.   

 Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do pełnienia określonych zadań  

wyodrębnionych ze sfery spraw należących do Fundacji. 

 
 
 

 
§ 19 

 
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniu. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę 

potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz na kwartał. 
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Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu, a w razie jego 

nieobecności inny upoważniony przez niego członek Zarządu Fundacji. 

Prezes ma obowiązek zwołać posiedzenie Zarządu Fundacji na pisemny wniosek złożony przez 

co najmniej jednego członka Zarządu lub Fundatora. Wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu 

powinien zostać złożony na ręce Prezesa Zarządu i powinien zawierać proponowany porządek 

obrad. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia 

od dnia złożenia wniosku. 

Jeżeli Prezes nie zwoła posiedzenia Zarządu we wskazanym wyżej terminie z porządkiem obrad 

wskazanym we wniosku, prawo jego zwołania przysługuje osobom, które wystąpiły z 

wnioskiem. 

W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć zaproszone osoby. Udział tych osób w 

posiedzeniach Zarządu ma jedynie charakter doradczy. 

Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie 

Zarządu wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w 

porządku obrad. 

Tryb zwoływania posiedzeń Zarządu, a także zakres, sposób sporządzania i tryb przyjmowania 

protokołów z posiedzeń Zarządu określa uchwalony przez Zarząd regulamin. 

§ 20 

Posiedzenie Zarządu Fundacji jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim 

obecnych co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu, a wszyscy jego członkowie zostali 

prawidłowo powiadomieni o terminie i przedmiocie posiedzenia. 

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu 

członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

Jeżeli w skład Zarządu wchodzi jedna osoba, wówczas ma prawo do samodzielnego 

podejmowania uchwał. 

 

 

 

 

 



 12 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu Fundacji 

§ 21 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator w drodze uchwały podjętej samodzielnie lub na 

wniosek Zarządu. 

Rozdział VII 

Likwidacja Fundacji 

§ 22 

  Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w    

razie wyczerpania środków finansowych lub wyczerpania majątku Fundacji. 

 Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. W przypadku śmierci Fundatora 

lub jego ubezwłasnowolnienia decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji. Decyzja w 

sprawie likwidacji Fundacji powinna określać przeznaczenie majątku Fundacji po jej 

likwidacji, z zastrzeżeniem, że majątek ten może być przeznaczony jedynie na cele „non 

profit”. 

 Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji. 
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Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 23 

 Statut sporządzono i podpisano w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach. 

 Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd. 

 W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowania przepisy ustawy  

o fundacjach oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące działalności 

fundacji. 

 

 

                            FUNDATOR 
 
         Agnieszka Kwiatkowska 
 


