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Statut Fundacji „ŻYJ!” im. Marty Szynal 
 

 
Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§1 
1. Fundacja „ŻYJ!” im. Marty Szynal, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia  

6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 
2. Fundacja została ustanowiona przez Agnieszkę Kukiełkę, zwaną dalej Fundatorką, aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza Mieczysława Pysiewicza w kancelarii notarialnej  
w Szczebrzeszynie przy Placu Kościuszki 44 za nr repertorium A 2821/2018, w dniu 15.05.2018 r. 

 
§2 

1. Siedzibą Fundacji jest Zamość.  
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność 
także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały i filie  
w Polsce i poza jej granicami, a także ustanawiać w kraju i za granicą swoich przedstawicieli. 

5. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników. 
 

§3 
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji, w rozumieniu ustawy o fundacjach,  

jest Minister Zdrowia. 
 

Pieczęcie i odznaczenia 
§4 

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.  
2. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz 

odpowiedników tej nazwy w językach obcych.  
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji przyczyniającym się do 
realizacji celów fundacji. 

 
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

§5 
Celem Fundacji jest organizowanie wszechstronnej pomocy na rzecz osób dotkniętych chorobą 
nowotworową i ich rodzin, w tym również osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności 
poprzez:  
1. działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, realizowana przez świadczenie 

pomocy osobom dotkniętym chorobą nowotworową i ich rodzinom, w tym pomoc osobom 
niepełnosprawnym, których niepełnosprawność wynika z chorób nowotworowych lub skutków 
ubocznych ich leczenia, 

2. promocję zdrowia w zakresie onkologii i zdrowego trybu życia, 
3. wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w obszarze onkologii,  
4. wspieranie nauki i edukacji w zakresie profilaktyki onkologicznej i onkologii, 
5. działalność charytatywną na rzecz chorych onkologicznie oraz ich rodzin, 
6. wspieranie profilaktyki polegającej na utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, 

zapobieganiu chorobom onkologicznym i hematologicznym oraz zapobieganiu konsekwencjom 
związanym z tego typu chorobami,  
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7. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
dotkniętych chorobą nowotworową a także ich rodzin, w tym osób niepełnosprawnych,  

8. niesienie pomocy osobom oraz ich rodzinom w procesie leczenia choroby nowotworowej na 
oddziałach onkologii dziecięcej, zakładach opieki zdrowotnej i placówkach szpitalnych,  

9. promocja i organizacja wolontariatu, 
10. świadczenie pomocy podmiotom opiekuńczo-oświatowym świadczącym pomoc edukacyjną, 

rozrywkową i ogólnorozwojową na rzecz osób z chorobą nowotworową. 
11. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, 

charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowanej do dzieci i młodzieży  
w szczególności dotkniętych chorobą nowotworową.  

 
§6 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  
a) udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia na rzecz osób ze schorzeniami 

nowotworowymi, 
b) pośrednictwo w udzielaniu i przekazywaniu wparcia finansowego i rzeczowego osobom 

chorym na nowotwory,  
c) udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia placówkom zajmującym się działalnością 

profilaktyczną, leczniczą i opiekuńczą bez względu na formę prowadzonej działalności,  
d) działania psychoedukacyjne, udzielanie wsparcia psychologicznego, prowadzenie warsztatów 

psychoedukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz ich rodzin,  
e) wspieranie działań mających na celu udzielanie pomocy osobom po zakończonej terapii 

onkologicznej w reintegracji społecznej i zawodowej, 
f) integracja dzieci i młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej w wyniku choroby nowotworowej  

i hematologicznej,  
g) rozpowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i prowadzenie działalności 

profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej, akademickiej oraz wśród osób dorosłych,  
h) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii promocyjnych przy 

użyciu środków masowego przekazu oraz wiedzy na temat zdrowia i opieki zdrowotnej,  
i) organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności o charakterze 

charytatywnym poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek 
pieniężnych, koncertów i innej działalności charytatywnej w kraju i za granicą, pozyskiwanie 
sponsorów okolicznościowych i stałych, pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych 
oraz usług służących celom Fundacji,  

j) organizowanie obozów, imprez turystycznych i integracyjnych dla osób z chorobą 
nowotworową i ich bliskich oraz dla wolontariuszy,  

k) organizacja turnusów rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych oraz ich rodzin dotkniętych poważna chorobą,  

l) organizacja rekolekcji duchowo-psychologicznych dla osób dotkniętych chorobą 
nowotworową, 

m) współpraca ze służbą zdrowia, z organami administracji państwowej i samorządowej, a także  
z organizacjami społecznymi w budowaniu postaw prawidłowego procesu integracji,  

n) rozwijanie wolontariatu, organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, 
tworzenie bazy danych wolontariuszy, 

o) podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z rodzinami, dotkniętych chorobą nowotworową, 
p) organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów naukowych i sesji terapeutycznych, 
q) gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych pochodzących od instytucji osób 

prywatnych z kraju i zagranicy na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową na realizację 
celów statutowych, 

r) monitorowanie rynku światowego w zakresie najnowszych metod leczenia chorób 
onkologicznych,   
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s) pozyskiwanie technologii, sprzętu medycznego i środków leczniczych stosowanych w leczeniu 
i profilaktyce leczenia chorób onkologicznych,  

t) inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych. 
2. Fundacja jednoczy ludzi dobrej woli gotowych wspierać inicjatywy Fundacji w zakresie osiągania 

celów i realizacji działań, wskazanych w § 5 i 6. 
3. Szczegółową organizację i zasady działania Fundacji może określić regulamin uchwalony przez 

Zarząd Fundacji i zatwierdzony przez Fundatora. 
4. Fundacja opiera swoją działalność na pracy wykwalifikowanych pracowników oraz na pracy 

społecznej, świadczonej w formie wolontariatu. 
5. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych 

organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna 
działalność statutowa. 

6. Dochód z działalności odpłatnej przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych 
określonych w § 6, które są celami pożytku publicznego.  

7. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku 
publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami).  

8. Zakres i formy odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego mogą 
zostać ustalone, zmienione lub uzupełnione przez Zarząd na podstawie przyjętej uchwały.  

9. Dla realizacji swych statutowych celów Fundacja może także podejmować współpracę z innymi 
osobami prawnymi i fizycznymi, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego 
i Właściwym Ministrem. 

 
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§7 
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł ( tysiąc złotych) oraz inne mienie 
nabyte przez Fundację w toku działania. 
 

§8 
1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

a) darowizn, spadków, zapisów, grantów,  
b) dotacji i subwencji od osób prawnych, 
c) zbiórek i imprez publicznych, 
d) majątku fundacji, 
e) odsetek i lokat bankowych, 
f) dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej,  
g) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych,  
h) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej, 
i) działalności odpłatnej pożytku publicznego, 
j) funduszy Unii Europejskiej.  

§9 
1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach  

i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu 
obowiązujących przepisów, środki trwałe. 

2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów oraz dotacji i subwencji, mogą być używane 
na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

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

4. Z darowizn, spadków, zapisów Fundacja może tworzyć specjalne fundusze na określony cel, 
wskazany przez darczyńców, nazwane imieniem osób przekazujących środki pieniężne z ww. 
tytułów. 
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5. Decyzję w sprawie utworzenia szczególnych funduszy celowych, określenia sposobu 
dysponowania środkami zgromadzonymi na tych funduszach praz wysokości kwot 
przekazywanych przez fundusze podejmuje Fundator po konsultacji z Radą Fundacji. 

 
§10 

1. Dochody uzyskiwane przez Fundację mogą być użyte wyłącznie na realizowanie celów 
statutowych Fundacji,  służy on także pokryciu kosztów jej utrzymania. 

2. Zabronione jest: 
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku  

do Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundator, 
członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników 
Fundacji 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) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d) zkup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie 
organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku 
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
§11 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Fundacji jest uchwalony przez Zarząd Fundacji plan dochodów  
i wydatków Fundacji ustalony na okres roku kalendarzowego. 

 
Rozdział IV. Władze Fundacji 

§12 
Władzami Fundacji są: 
a. Rada Fundacji,  
b. Zarząd Fundacji.  
 

Rada Fundacji 
§13 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym działalność Fundacji. 
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków i jest wybierana na trzy letnią kadencję. 

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundatorka. Następnych członków Rady Fundacji na 

miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, 
powołuje swą decyzją Rada Fundacji. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to 
pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek: 
a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady, 
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
c) odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu, 
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d) śmierci członka. 
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie. 
7. 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. 

 
§14 

Do zadań Rady Fundacji należy: 
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 
b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego 

Fundacji, 
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,  
d) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i ustalanie ich 

wynagrodzenia,  
e) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi 

absolutorium, 
f) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

innych organów. 
 

§15 
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 
2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady 

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

3. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na 
piśmie. 

4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności  
co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.  
W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

5. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy  
o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego 
Rady lub przynajmniej dwóch jej członków. 

6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty 
zgłoszenia wniosku. 

7. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. 
8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany. 
 

§16 
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 
§17 

1. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do trzech członków: Prezesa i Wiceprezesów, 
powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. 

2. Członkiem Zarządu Fundacji może być osoba Fundatora.  
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  
4. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundatorka. Kolejny skład jest wybierany  

i odwoływany przez Radę Fundacji.  
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek: 
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a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji, 
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
c) śmierci członka Zarządu, 
d) odwołania przez Radę Fundacji. 

6. Zarząd Fundacji w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed 
upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady. 

7. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

 
§18 

Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności: 
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
b) realizacja celów statutowych, 
c) sporządzanie planów pracy i budżetu, 
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 
g) składanie wniosku do Fundatora o zmianę statutu, 
h) wnioskowanie do Fundatora o połączenie lub likwidację Fundacji. 

 
§19 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, Rady Fundacji 

albo innego członka Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,  
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed 
planowanym spotkaniem.  

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności  

co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.  
W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 

 
Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 

§20 
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania 
umów w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwóch członków Zarządu 
działających łącznie bądź członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 
 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe 
Zmiana statutu i celu Fundacji  

§21 
1. Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Fundatora. 
2. Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu 

Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez 
właściwy sąd. 

 
Połączenie Fundacji 

§22 
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. 
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator.  
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Likwidacja Fundacji 
§23 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.  
3. Fundator wyznacza likwidatora.  
4. Do obowiązków likwidatora należą wszelkie czynności mające na celu likwidację Fundacji,  

w szczególności czynności związane z zakończeniem prowadzonej przez Fundację działalności. 
5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone  

z celami Fundacji określonymi w niniejszym Statucie. Konkretne cele na jakie zostanie 
przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora. 

6. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Zdrowia. 
 

Rozdział. VI. Postanowienia końcowe 
§24 

1. Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 3 ust.2 Statutu, coroczne sprawozdania  
ze swej działalności w roku ubiegłym. 

2. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.  
 


