Poznań, dnia 24-09-2015 r.
Statut Fundacji Dietoterapii i Promocji Zdrowia „Kierunek Zdrowie”
z siedzibą w Bogucinie
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja Dietoterapii i Promocji Zdrowia „Kierunek Zdrowie”

zwana dalej

„Fundacją”, ustanowiona przez Bartosza Kulczyńskiego oraz Martę Lewandowicz
zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 14 -07 -2015 , sporządzonym
w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, numer repetytorium A nr 1230 / 2015 działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity
Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Dietoterapii i Promocji Zdrowia „Kierunek
Zdrowie”.
2. Siedzibą Fundacji jest Bogucin.
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może działać w kraju
i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
6. Fundacja ma osobowość prawną, może tworzyć oddziały, a także przystępować do
spółek i fundacji. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Prezes Fundacji,
w drodze uchwały podjętej

większością głosów, przy obecności co najmniej
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połowy uprawnionych do głosowania.

§3
1.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

2. Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie.
3. Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja Dietoterapii i Promocji Zdrowia
“Kierunek Zdrowie”.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
5. Fundacja może używać nazwy skróconej w brzmieniu: Fundacja DiPZ „Kierunek
Zdrowie”.
6. Fundacja może używać odpowiednika jej nazwy skróconej w obcych językach.

ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁANIA FUNDACJI ORAZ SPOSOBY REALIZACJI CELÓW
§4
1. Celem działania Fundacji jest:
a) Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności w zakresie dietoterapii,
fizjoterapii oraz promocji i ochrony zdrowia, na terenach miejskich oraz
wiejskich,
b) Dietoterapia i dietoprofilaktyka osób we wszystkich grupach wiekowych
poprzez prowadzenie zindywidualizowanego poradnictwa dietetycznego,
c) Działalność naukowa i informacyjna polegająca na edukacji społeczeństwa
w zakresie dietoterapii, dietoprofilaktyki oraz fizjoterapii i promocji zdrowia,
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d) Edukacja zdrowotna osób na terenach wiejskich i miejskich,

f)

Organizowanie przedsięwziąć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym
(w tym seminariów, szkoleń, konferencji),

g) Kształtowanie zachowań prozdrowotnych, utrwalanie prawidłowych nawyków
żywieniowych dla dobra publicznego,
h) Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających edukacji
prozdrowotnej oraz profilaktyce zdrowotnej,
i) Promocja lokalnych przedsiębiorstw, których działalność przyczynia się do
nabywania prawidłowych nawyków żywieniowych,
j) Wsparcie żywieniowe oraz fizjoterapeutyczne osób cierpiących na wybrane
jednostki chorobowe,
k) Zapobieganie wszelkim formom wykluczenia i dyskryminacji osób
z niepełnosprawnościami,
l) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
ł) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
m) Upowszechnienie i popularyzacja wolontariatu.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Prowadzenie dietoterapii indywidualnej i grupowej,
b) Prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym inicjowanie, organizowanie,
prowadzenie, wspieranie seminariów, warsztatów, wykładów, konferencji,
szkoleń i konsultacji w zakresie służącym realizacji celów Fundacji.
c) Prowadzenie działalności doradczej, przeprowadzanie badań naukowych,
analiz i ocen,
d) Propagowanie wiedzy z zakresu celów statutowych Fundacji poprzez
inicjowanie, organizowanie, prowadzenie kampanii społecznych,
promocyjnych i informacyjnych,
e) Konsultowanie rozwiązań technicznych, w tym sprzętu, oprogramowania
ułatwiającego oraz poprawiającego standard życia osób

dyskusyjnych, banku informacji,
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z niepełnosprawnością,

g) Organizowanie pokazów, festynów, pikników i innych imprez publicznych,
h) Współpracowanie z ekspertami, organizacjami i instytucjami w celu
osiągnięcia celów statutowych,
i) Upowszechnianie wiedzy zgodnie z celami Fundacji,
j) Zakładanie i wspieranie inicjatyw mających na celu propagowanie celów
statutowych,
k) Prowadzenie działań terapeutycznych,
l) Prowadzenie działalności wydawniczej w tym wydawanie, wspieranie,
tworzenie publikacji, albumów, książek, czasopism, broszur, informatorów,
audycji, filmów oraz innych publikacji multimedialnych,
m) Prowadzenie

działalności

ustawodawczych

i

rzeczniczej

wykonawczych

wśród

wszystkich

przedstawicieli
szczebli

w

władz
zakresie

dotyczącym realizacji celów Fundacji,
n) Opracowywanie,

wdrażanie,

promowanie,

wspieranie

i

rozwiązań

technicznych i organizacyjnych służących realizacji celów Fundacji.
3. Fundacja może realizować cele statutowe, działania oraz sposoby realizacji
określone w § 4 ust. 1 i 2, w formie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
4. Fundacja dla realizacji celów statutowych może wspierać działalność innych
osób i instytucji oraz współpracuje z władzami samorządowymi, rządowymi,
organizacjami pozarządowymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami
i organizacjami.
§5
Fundacja nie podejmuje i nigdy nie będzie podejmować działań w zakresie:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
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pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
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z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników 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) wykorzystywania majątku na rzecz członków, 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) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§6
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500,00 PLN
(słownie: pięćset złotych, zero groszy), wymieniony w akcie notarialnym jej
ustanowienia.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§7
darowizn, spadków, zapisów,

b)

dotacji, subwencji oraz grantów,

c)

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii i innych podobnych
akcji społecznych organizowanych przez Fundację lub na rzecz Fundacji
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
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1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

d)

dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

e)

odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

f)

odpłatnej działalności pożytku publicznego,

g)

innych wpływów.

2. Nadwyżka przychodów Fundacji nad kosztami jej działalności przeznaczana
jest w całości na rzecz prowadzonej działalności.
3. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego. Opłaty
pobierane za działalność nie mogą przekroczyć kosztów tej działalności,
a przeciętne wynagrodzenie osób fizycznych zatrudnionych przy tej
działalności za okres 3 miesięcy nie może przekroczyć trzykrotności
przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany rok.
§8
1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia oświadczenie o przyjęciu
lub odrzuceniu zobowiązany jest złożyć, w ustawowym terminie Zarząd.
2. Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku, jedynie
z dobrodziejstwem inwentarza i jedynie w przypadku, gdy stan czynny spadku
przewyższa długi spadkowe.
3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą by
użyte na realizację celów statutowych, o ile ofiarodawcy nie postanowili
inaczej.
§9
1. Osoby fizyczne oraz osoby prawne, które przekażą na rzecz Fundacji, w drodze
określonej w § 7 ust. 1 pkt a, jednorazowo lub łącznie, kwotę 1.000,00 złotych
(słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100), lub w inny sposób wspomogą
w znacznym stopniu działalność Fundacji, mogą uzyskać, o ile wyrażą zgodę,
głosów

przy

uprawnionych do głosowania.

obecności

co

najmniej

połowy

członków
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tytuł Mecenasa Fundacji w drodze uchwały Zarządu, podjętej zwykłą

2. Tytuł „Mecenasa Fundacji” ma charakter osobisty.
3. Osobom fizycznym lub prawnym, które wsparły Fundację lub realizowane
przez nią cele własnym działaniem albo środkami finansowymi przysługuje
tytuł Przyjaciela Fundacji, nadawany uchwałą Rady Fundacji. Księgę Przyjaciół
prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji, a regulamin przyznawania tytułu
Przyjaciela Fundacji ustala Rada Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA
§ 10
1.

Organami stałymi Fundacji jest:
a)

Rada Fundacji

b)

Zarząd Fundacji
§ 11

RADA FUNDACJI
1. Rada Fundacji składa się z członków w liczbie od 2 do 5, w tym każdorazowo
z Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. Wszyscy
członkowie Rady Fundacji powołani i odwoływani są przez Fundatorów,
działających łącznie.
2. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Fundacji następuje na skutek śmierci,
złożenia pisemnej rezygnacji albo odwołania ze stanowiska przez Fundatorów
działających łącznie.
3. Członkowie Rady są niezależni od Zarządu Fundacji w wykonywaniu swoich
obowiązków.

Strona

wypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.

7

4. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji lub –w

5. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub
Wiceprzewodniczący w miarę potrzeby.
6. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady
Fundacji może zarządzić podjęcie uchwał w drodze obiegowej lub głosowania
elektronicznego, bez zwoływania posiedzenia. Zakres głosowania obiegowego
lub elektronicznego ustala Rada Fundacji.
7. Posiedzenie Rady może zwołać także Prezes Zarządu lub upoważniony przez
niego członek Zarządu.
§ 12
Kompetencje Rady Fundacji
1.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji i sposobami realizacji jej
celów statutowych,
 zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji i preliminarza
kosztów jej działalności,
 badanie rocznych bilansów Fundacji i zatwierdzanie sprawozdań z rocznej
działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji,
 określanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji,
 ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji,
 nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu
zatrudnionymi w Fundacji, przy czym w imieniu Rady czynności te wykonuje
Przewodniczący Rady Fundacji,
 przyjmowanie regulaminu Rady Fundacji,
 podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Radę lub
Zarząd.
2.

Decyzje w sprawach wymienionych w ust.1 są podejmowane w formie
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla prawomocności

tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków.
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uchwał.

4.

Członkowie Rady mogą działać przez swoich pełnomocników.

5.

Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem
w Zarządzie.

6.

Osoby wchodzące w skład Rady nie mogą pozostawać z osobami
wchodzącymi w skład Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej.

7.

Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo

8.

Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 13
ZARZĄD FUNDACJI
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 1 do 3 osób i jest
powoływany i odwoływany przez Fundatorów działających łącznie. Członkowie
zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Zarówno Prezesem Zarządu, jak i Wiceprezesem może być Fundator Fundacji.
4. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji, kieruje jej działalnością
i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Zarząd Fundacji w swoich działaniach:
a) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania oraz preliminarz jej wydatków,
b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
c) sprawuje zarząd jej majątkiem,

pracowników Fundacji,
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d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

f) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów
statutowych,
g) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i Fundacji, występuje do Rady
h) z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji
powołuje i odwołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin
organizacyjny zakładów,
i) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
pozostałych organów Fundacji.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
a) Odwołania przez Fundatorów działających łącznie – w przypadku:
i) Naruszenia Statutu Fundacji,
ii) Podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji
członka Zarządu,
iii) Nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu.
b) Śmierci członka Zarządu,
c) Jego pisemnej rezygnacji.
7. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
8. Prezes Zarządu może również zarządzić podjęcie uchwał w drodze obiegowej lub
głosowania elektronicznego, bez zwoływania posiedzenia.
9. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.
10. Zarząd zatrudnia i zwalnia pracowników Fundacji oraz ustala uch wynagrodzenie.
11. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura wypłacane jest
z wypracowanych środków Fundacji.
12. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach,
w tym majątkowych uprawnieni są: Prezes Zarządu i Wiceprezes działający
łącznie.

funkcji lub wykonywania innych działań na rzecz Fundacji.
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13. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

15. Poszczególni członkowie zarządu nie mogą brać udziału w podejmowaniu decyzji
w sprawach ich dotyczących.
16. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, umów
cywilnoprawnych lub wykonywać ją jako wolontariusze.
17. W umowach pomiędzy Fundacją, a członkami Zarządu, także w sporach z nimi
reprezentuje Fundację Przewodniczącego Rady Fundacji.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
1. Zmiany Statutu mogą być dokonane albo przez Fundatorów działających łącznie,
albo przez Zarząd Fundacji w drodze uchwały, podjętej jednomyślnie przy
obecności wszystkich członków Zarządu. Zmiany statutu dotyczące celów
określonych w akcie założycielskim, mogą być dokonane jedynie za zgodą
Fundatorów.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały
podjętej jednomyślnie, przy obecności wszystkich członków Zarządu.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art.
5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom
Fundacji.
4. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia, jako minister właściwy ze
względu na cele Fundacji. Każdego roku Fundacja składa ww. ministrowi
sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. Sprawozdanie obejmuje okres
roku kalendarzowego.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
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6. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd

7. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
Fundacją.
8. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel
Fundacji.
9. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
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Podpisy fundatorów:

