STATUT FUNDACJI „Wstań Bez Bólu”
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Wstań Bez Bólu”, zwana dalej „Fundacją”, została
ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Annę Majchrzak prowadzącą
Kancelarię Notarialną przy ulicy Nowowiejskiej nr 6 lok. 3 w Warszawie w dniu 27 kwietnia
2021 r.
2. Fundatorem Fundacji jest Ireneusz Kubuj.
3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i niniejszego
Statutu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów
statutowych Fundacja może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego
prawa.
3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
4. Fundacja posiada osobowość prawną.
5. Ministrem właściwym ze względu na przeważające cele statutowe Fundacji jest minister
właściwy do spraw zdrowia publicznego.
§3
1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Wstań Bez Bólu.
2. Fundacja może mieć swoje święto, które ustanawia lub zmienia Zarząd Fundacji.
3. Fundacja może posługiwać się symbolami Fundacji i używać jej znaku graficznego (logotypu),
których wzór ustanawia lub zmienia Zarząd Fundacji.
4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia, których wzór
oraz sposób przyznawania ustala lub zmienia zarząd Fundacji, oraz przyznawać je osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji jej celów statutowych obranych przez Fundację
lub dla jej same.
5. Nazwa Fundacji, jej logotyp oraz symbole, w tym odznaki, medale honorowe, nagrody i
wyróżnienia wymienione w ust. 3-4 niniejszego paragrafu, stanowią zastrzeżoną własność
intelektualną Fundacji i podlegają ochronie prawnej.
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Cele i realizacja działań Fundacji
§4
Fundacja przyjmuje za swoje cele:
a. działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca w szczególności na zapewnieniu
osobom chorym możliwości skorzystania z bezpłatnej opieki medycznej i zapewnieniu
placówkom medycznym potrzebnych narzędzi oraz środków medycznych do świadczenia
takiej opieki,
b. finansowanie i refinansowanie zakupu leków, wyrobów medycznych, sprzętu do
rehabilitacji, nauki i ćwiczeń,
c. ułatwianie osobom starszym dostępu do wykwalifikowanej opieki zdrowotnej,
d. działalnie na rzecz poprawy stanu zdrowia najbardziej potrzebujących osób, w
szczególności osób starszych i schorowanych,
e. prowadzenie i promowanie wszechstronnej działalności w zakresie profilaktyki zdrowia i
wspierania inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym,
f. prowadzenie badań naukowych dotyczących medycyny, w tym w szczególności w zakresie
skuteczności leków i wyrobów medycznych,
§5
Fundacja realizuje swoje cele statutowe między innymi poprzez:
a. zbieranie środków potrzebnych na zakup leków, wyrobów medycznych, sprzętu do
rehabilitacji, nauki i ćwiczeń dla osób starszych i schorowanych,
b. wspieranie rzeczowe i finansowe szpitali, których zadaniem będzie zapewnienie bezpłatnej
opieki medycznej osobom starszym i schorowanym,
c. zakup sprzętu medycznego i leków potrzebnych do realizacji celów statutowych Fundacji,
d. prowadzenie programów medycznych,
e. organizowanie wydarzeń o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym,
f. organizowanie spotkań z innymi środowiskami i grupami zawodowymi oraz placówkami
medycznymi o podobnym zakresie działania w celu wymiany doświadczeń, a także
upowszechniania tych doświadczeń,
g. organizowanie projektów nakierowanych na edukację oraz rozpowszechnianie wiedzy
medycznej wśród społeczeństwa,
h. współpracę ze środkami masowego przekazu i mediami elektronicznymi w celu
rozpowszechniania i popularyzacji celów i działań podjętych przez Fundację,
i. udzielanie pomocy medycznej w postaci rzeczowej i finansowej w zakresie poprawy stanu
zdrowia osób starszych i schorowanych,
j. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej,
organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz
osobami fizycznymi, działającymi w zakresie celów statutowych Fundacji.
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§6
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i
prawnych oraz instytucji zbieżnych z jej celami.
2. Fundacja może wspierać inne fundacje i stowarzyszenia, których cele są zbieżne z celami
Fundacji.
Majątek i dochody Fundacji
§7
1. Fundusz Założycielski stanowi kwota 1.000 zł (tysiąc złotych) w całości wniesiona przez
Fundatora.
2. Na majątek Fundacji składają się Fundusz Założycielski oraz środki pieniężne i mienie nabyte
przez Fundację w toku działania.
3. Fundator może tworzyć wewnętrzne fundusze, przekazywać na te fundusze część lub całość
dochodów, nazywać je oraz wskazywać cele związane z działalnością statutową, na których
realizację gromadzone są środki na funduszach. Zasady funkcjonowania funduszu określa
Fundator.
§8
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji oraz grantów,
zbiórek, nauki, crowdfundingu, fundraisingu i mecenatu,
praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości Fundacji,
działalności gospodarczej, gdyby Fundacją taką prowadziła.
funduszy Unii Europejskiej
funduszy przekazywanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej
świadczeń fundatora,
wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych,
papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek.
Działalność gospodarcza
§9

1. Fundacja dla realizacji jej celów statutowych, może prowadzić w kraju i za granicą działalność
gospodarczą.
2. Zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację w drodze uchwały określa
Zarząd.
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Władze Fundacji
§ 10
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 11
1. Zarząd kieruje działaniami Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. Zmiany statutu i celów statutowych,
b. Uchwalanie regulaminów,
c. Uchwalanie programów działania i sporządzanie planów realizacji celów,
d. Zarządzanie majątkiem Fundacji,
e. Podział środków Fundacji na realizacji jej poszczególnych celów,
f. Sporządzanie i wydawanie uchwał w sprawach Fundacji,
g. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników,
h. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, a także subwencji i dotacji,
i. Podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działania i realizacji celów statutowych,
j. Organizowanie zbiórek,
k. Podejmowanie decyzji o likwidacji,
l. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją,
m. Inne sprawy określone Statutem Fundacji.
3. Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu.
4. Pierwszym Prezesem Zarządu zostaje Fundator.
5. Prezes Zarządu w drodze uchwały wskazuje swojego następcę. W momencie rezygnacji ze
stanowiska Prezesa Zarządu, albo w przypadku jego śmierci, jeżeli Prezes Zarządu nie wskazał
swojego następcy, Członkowie Zarządu wskazują nowego Prezesa Zarządu w drodze uchwały.
6. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Prezes Zarządu.
7. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony i mogą być w każdym czasie
odwołani.
8. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji w każdym czasie. Pisemną
rezygnację Członek Zarządu składa na ręce Prezesa Zarządu.
Sposób reprezentacji
§ 12
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu
lub Prezes Zarządu samodzielnie.
2. Funkcję Kierownika Zakładu Pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy pełni Prezes
Zarządu.
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3. W umowach zawieranych pomiędzy Fundacją a Prezesem Zarządu, Fundację reprezentują
pozostali Członkowie Zarządu.
Zmiany w Statucie
§ 13
1. W sprawach zmiany Statutu, połączenia z inna Fundacją oraz likwidacji Fundacji właściwy jest
Prezes Zarządu.
2. Zakres zmian Statutu Fundacji określa Prezes Zarządu.
Likwidacja Fundacji
§ 14
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia jej celów statutowych bądź w razie wyczerpania
jej środków finansowych i jej majątku.
2. Przyjmując uchwałę o likwidacji Fundacji, Prezes Zarządu wskazuje Likwidatora Fundacji.
3. W okresie likwidacji Fundacją kieruje i reprezentuje ją Likwidator.
4. Obowiązkiem likwidatora jest otwarcie i przeprowadzenie procesu likwidacji Fundacji.
§ 15
Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji może zostać przeznaczony w drodze uchwały
Likwidatora na rzecz innych działających fundacji o zbliżonych celach.
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