Statut Fundacji Kraina Zdrowia
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja Kraina Zdrowia, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów
powszechnie obowiązującego prawa w tym Ustawy o fundacjach, Ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego
Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Magdalenę Pasadyn zwaną dalej Fundatorem,
aktem notarialnym rep. A nr 6849/2012 sporządzonym przez notariusza – Tomasza
Obtułowicza w Kancelarii Notarialnej w Krakowie w dniu 2 października 2012r.
§2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa Fundacji brzmi: Kraina Zdrowia.
Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
Fundacja posiada osobowość prawną.
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
Terenem prowadzenia działalności Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Na potrzeby wykonywania celów statutowych, działalność Fundacji może być
prowadzona poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§3

1. Fundacja może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, być
ich członkiem lub je współtworzyć.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób lub
współpracować z nimi.
§4
1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II. Cel, zasady i formy działalności Fundacji
§5
1. Celem Fundacji jest prowadzenie i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych i
wychowawczych na rzecz poprawy jakości życia oraz budowania potencjału
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zdrowotnego społeczeństwa w szczególności dzieci, młodzieży, osób starszych i osób
z obszarów wiejskich w tym :
a. popularyzacja idei wczesnej profilaktyki i odpowiedzialności za własne zdrowie;
b. promocja zdrowego stylu życia także poprzez inicjowanie i wspieranie
nowatorskich rozwiązań zwiększających świadomość społeczną;
c. kształtowanie prawidłowych postaw, zachowań, zasad higieny i zdrowego
odżywiania;
d. upowszechnianie wiedzy zarówno na temat chorób spowodowanych zmianami
cywilizacyjnymi i społecznymi jak i na temat możliwości ich zapobiegania;
e. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
f. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
ochrony i praw dziecka;
g. prowadzenie działań mających na celu przełamanie obaw przed zabiegami
medycznymi i stomatologicznymi głównie wśród dzieci i młodzieży;
h. aktywizacja i wspieranie osób starszych oraz propagowanie integracji
międzypokoleniowej;
i. skupianie wokół celów fundacji działaczy społecznych, ludzi świata nauki,
oświaty i medycyny;
j. organizacja działań profilaktycznych i diagnostycznych;
k. aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz ochrony zdrowia oraz wyrównywanie
szans w dostępie do edukacji zdrowotnej i pomocy medycznej.

§6

1. Fundacja będzie realizowała cele poprzez :
a. opracowywanie, konsultowanie i realizację interdyscyplinarnych programów
badawczo – edukacyjnych wspierających osiągnięcie celów fundacji;
b. organizację kampanii społecznych i edukacyjnych także z wykorzystaniem
innowacyjnych technologii;
c. prowadzenie i organizowanie szkoleń, kursów i spotkań;
d. konsultacje i badania;
e. prowadzenie działalności naukowej, badawczej, tworzenie raportów, analiz i
opracowań;
f. szkolenia oraz wsparcie osób pracujących z dziećmi i osobami starszymi;
g. opracowywanie oraz wydawanie publikacji, materiałów edukacyjnych,
szkoleniowych i informacyjnych;
h. organizowanie konferencji, wykładów, wystaw, wyjazdów, wycieczek i ekspedycji
badawczych w celu wymiany doświadczeń oraz zdobywania i przekazywania
wiedzy;
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i. współpracę z placówkami ochrony zdrowia, jednostkami naukowymi i
badawczymi, administracją państwową i samorządową, mediami oraz
organizacjami krajowymi i międzynarodowymi;
j. wspieranie organizacyjne, informacyjne, szkoleniowe i marketingowe podmiotów
działających na rzecz popularyzacji wartości zgodnych z celami fundacji;
k. działalność rzeczniczą;
l. działalność charytatywną w tym organizację wsparcia finansowego lub
rzeczowego.
2. Działalność statutowa Fundacji określona w celach w § 5 oraz sposobach realizacji w
§ 6 ust. 1 stanowiąc działalność pożytku publicznego może być prowadzona:
a. jako działalność nieodpłatna w zakresie działań określonych w § 6 ust.1 pkt. a -l
b. jako działalność odpłatna w zakresie działań określonych w § 6 ust.1 pkt. a, b, c,
d, e, f, g, h, j.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§7
Majątek Fundacji stanowią:
1. fundusz założycielski w kwocie 1000 PLN (słownie: tysiąc polskich złotych);
2. środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, nabyte przez Fundację w toku jej
działania, poprzez:
a. dotacje, granty, subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
b. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie;
c. wpływy ze zbiórek publicznych;
d. odpłatną działalność pożytku publicznego;
e. środki finansowe pochodzące z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych.
§8
1. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą
być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile
ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd 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.
3. Fundacja może ustanawiać tytuły, dyplomy, wyróżnienia i medale honorowe oraz
nadawać je osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie
posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji i propagowaniu celów
Fundacji lub dla samej Fundacji.
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Rozdział IV. Organy
§9

1. Organem Fundacji jest Zarząd.
2. Uprawnienia zastrzeżone dla Fundatora na mocy niniejszego Statutu, w razie
zaistnienia okoliczności wyłączających możliwość działania przez Fundatora to jest
śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych, przechodzą na rzecz Zarządu
Fundacji w tym kompetencje z § 14.
§ 10
1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób i jest powoływany i odwoływany przez
Fundatora w drodze uchwały na 3-letnią kadencję z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Fundator wchodzi w skład Zarządu na nieoznaczoną czasowo kadencję. Fundator staje
na czele Zarządu jako Prezes Zarządu albo wyznacza Prezesa Zarządu spośród
Członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję więcej niż jedną kadencję.
4. Osoba sprawująca mandat Członka Zarządu może być pracownikiem Fundacji.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku Zarządu
dwuosobowego lub trzyosobowego wymagana jest obecność co najmniej dwóch
Członków.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację wszystkim Członkom
Zarządu o terminie pocztą elektroniczną na co najmniej 3 dni przed planowanym
spotkaniem.
7. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie obiegowym do którego nie
stosuje się ustępu 5. Uchwały w trybie obiegowym podejmowane są bezwzględną
większością głosów wszystkich Członków Zarządu. Możliwość głosowania kończy się
w ciągu 7 dni od momentu poddania uchwały pod głosowanie.
§ 11
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. pisemnego zrzeczenia się;
b. śmierci;
c. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej;
d. odwołania przez Fundatora.
2. Odpowiedzialność Członka Zarządu względem Fundacji ograniczona jest do
odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie w związku z pełnioną funkcją.
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§ 12
1. Zarząd realizuje cele statutowe Fundacji, kieruje jej działalnością, prowadzi jej sprawy
i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. realizacja celów Fundacji oraz wyznaczanie głównych kierunków jej działania;
b. uchwalanie i zatwierdzanie programów, planów i projektów działań;
c. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
d. prowadzenie i kierowanie bieżącymi sprawami i działalnością Fundacji;
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem i prowadzenie gospodarki finansowej
Fundacji;
f. pozyskiwanie środków na działalność Fundacji;
g. przyjmowanie spadków, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji;
h. sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji;
i. uchwalanie regulaminów;
j. podejmowanie decyzji o współtworzeniu, przystąpieniu lub wystąpieniu Fundacji
do lub z zrzeszeń lub innych organizacji;
k. realizowanie podjętych uchwał i postanowień Statutu Fundacji;
l. przyznawanie wyróżnień tytułów, dyplomów, tytułu sponsora Fundacji i medali
honorowych.
§ 13
1. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie
z zastrzeżeniem ust.2.
2. Do składania oświadczeń woli, związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych
powyżej 20 tysięcy złotych oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji
upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch Członków
Zarządu działających łącznie.

Rozdział V. Zmiana Statutu
§ 14
1. Decyzje w sprawie:
a. zmian Statutu, w tym również zmian celów Fundacji,
b. połączenia Fundacji z inną fundacją
podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.

Rozdział VI. Likwidacja Fundacji
§ 15
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1. O likwidacji Fundacji decyduje Fundator.
2. Likwidatorami Fundacji są Członkowie Zarządu Fundacji albo inne osoby wskazane
przez Fundatora.
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