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STATUT FUNDACJI PLANUJ ZDROWIE 
 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

Fundacja pod nazwą Planuj Zdrowie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Piotra 

Furmanek zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 

Agnieszkę Rusak – Łach w Kancelarii w Krakowie przy ul. Wieniawskiego nr 66, w dniu 

pierwszego października 2019 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego  

oraz niniejszego statutu. 

 

§ 2 

 

1.   Fundacja ma osobowość prawną. 

2.   Siedzibą Fundacji jest Kraków. 

3.   Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

4.   Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia. 

 

 

§ 3 

 

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. 

 

§ 4 

1.   Fundacja używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Fundacji. 

2.   Symbol i nazwa Fundacji podlegaj ą ochronie prawnej. 

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

      nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

 

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 5 

 

Celem Fundacji są: 

 

1. Działalność w zakresie ochrony zdrowia. 

2. Działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki społecznej. 

3. szerzenie wiedzy na temat profilaktyki pierwotnej, czyli prawidłowych wzorców 

zdrowego stylu życia - zapobiegania chorobom poprzez kontrolowanie czynników 

ryzyka.  
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4. Propagowanie wiedzy na temat profilaktyki wtórnej, czyli zapobiegania konsekwencjom 

choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie (przesiewowe badanie skriningowe).  

5. Edukacja i wdrażanie nowych metod promocji programów profilaktycznych.  

6. Aktywny udział poprzez rekomendacje zmian systemowych w ochronie zdrowia.  

7. Wsparcie placówek ochrony zdrowia realizujących programy profilaktyki zdrowotnej. 

8. Działalność dobroczynna. 

9. Prowadzenie działań na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osób starszym, z niepełnosprawnościami  

i niesamodzielnych.  

10. Organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, oświatowym, kulturalnym  

w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży.  

11. Działania w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym. 

12. Działania na rzecz powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej. 

13. Działania na rzecz ogółu społeczności, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. 

 

§ 6 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 

a) organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów i szkoleń  

w zakresie określonym celami statutowymi Fundacji; 

b) sporządzanie analiz i opinii w zakresie określonym celami statutowymi 

Fundacji;  

c) prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej, poligraficznej  

i reprodukcyjnej;  

d) udostępnianie pomieszczeń i sprzętów Fundacji; 

e) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, szkołami, szkołami 

wyższymi i innymi placówkami oświatowymi, osobami fizycznymi  

oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. 

f) członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami 

Fundacji. 

g) organizowanie i udział w finansowaniu akcji/kampanii mających promować 

ochronę zdrowia społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży; 

h) organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu 

wspieranie osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym; 

i) upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez 

organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży  

i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez 

Fundację; 

j) działania w zakresie promocji sportu, aktywnego spędzania czasu, 

przestrzegania zasad zdrowego stylu życia oraz działań z obszaru szeroko 

pojętej profilaktyki zdrowotnej. 
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§ 7 

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 

zbieżną z jej celami. 

 

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 8 

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (słownie: pięćset) złotych 

oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 9 

 

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. dochodów z majątku Fundacji; 

5. odsetek bankowych. 

6. dochodów z działalności gospodarczej. 

 

§ 10 

 

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

na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie  

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

 

§ 11 

 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą w rozmiarach 

służących realizacji jej celów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2.  Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być: 

 

1. 58.1 

2. 63.9 

3. 70.2 

4. 73.2 

5. 82.9 

6. 84.1 

7. 84.2 
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8. 85.1 

9. 85.6 

10. 90.01 

11. 90.04 

12. 94.9 

 

3.   Fundacja może występować jako udziałowiec albo akcjonariusz spółek prawa handlowego 

powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów 

Fundacji. 

4. Na prowadzenie działalności gospodarczej wydziela się środki w kwocie 1.000,00 zł. 

5. We wszelkich kwestiach majątkowych i związanych z prowadzoną przez Fundację 

działalnością gospodarczą oświadczenia woli składa Zarząd Fundacji. 

 

WŁADZE FUNDACJI 

 

§ 11 

 

1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji. Fundator może zostać powołany do Zarządu 

Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią 

kadencję. 

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

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

Fundatora przed upływem kadencji. 

5. W skład pierwszego Zarządu Fundator powołuje Piotra Furmanek. 

 

§ 12 

 

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) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji; 

f) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu  

            Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 

3. Zarząd, w razie gdy jest wieloosobowy podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie 

uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 

W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy decyzje podejmowane są w formie 

postanowień. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 
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§ 13 

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu jednoosobowo. 

 

 

ZMIANA STATUTU 

 

§ 14 

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów  

dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

 

 

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ 

 

§ 15 

 

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. 

 

§ 16 

 

W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator, przy czym decyzja  

ta może zapaść jedynie na wniosek Zarządu Fundacji. 

  

 

LIKWIDACJA FUNDACJI 

 

§ 17 

 

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

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. 

 

§ 18 

 

W sprawach likwidacji Fundacji organem decydującym jest Fundator, przy czym decyzja  

ta może zapaść jedynie na wniosek Zarządu Fundacji. 

 

§ 19 

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

decyzji Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych 

celach. 

§ 20 

 

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 


