STATUT FUNDACJI
„ZDEJMIJ KLĄTWĘ. POLSKIEJ FUNDACJI CCHS”
(obowiązuje od 07.12.2018)
ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne:
§ 1. Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 16.06.2015 r. w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy
ul. Partyzantów 8/109, prowadzonej przez notariusza Aleksandrę Frąckowską, Repozytorium A nr
12229/2015, Magdalena Hueckel-Śliwińska oraz Anna Palusińska zwane dalej Fundatorami
ustanowiły fundację o nazwie „Zdejmij Klątwę. Polska Fundacja CCHS” zwaną dalej Fundacją.
§ 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.
U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
§ 3. Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony.
§ 4. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
§ 5. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
swoich celów Fundacja może prowadzić działalność również na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 6. Fundacja może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
§ 7. Fundacja może współpracować, jak i należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz
instytucji o tym samym lub podobnym profilu działania i może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 8. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednak do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników lub zawierać umowy cywilno-prawne.
§ 9. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Zdrowia.
ROZDZIAŁ II Cele i formy działania:
§ 10. Celem Fundacji jest:
1. Wszechstronna pomoc osobom z CCHS, ich rodzinom i opiekunom.
2. Promocja i organizacja wolontariatu dla osób z CCHS, ich rodzin i opiekunów.
3. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, opieki i pracy na rzecz osób z CCHS.
4. Zorganizowanie banku danych na temat osób z CCHS w Polsce.
5. Popularyzowanie problemu.
6. Wspieranie badań prowadzących do wynalezienia leku na CCHS.
7. Podnoszenie standardu i zakresu opieki medycznej osób z CCHS.
§ 11. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Podejmowanie działań w zakresie integracji osób z CCHS, ich rodzin i opiekunów.
2. Organizowanie i realizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji oraz innych imprez dla osób z
CCHS, ich rodzin, opiekunów oraz innych specjalistów związanych z CCHS.
3. Pomoc w organizacji leczenia i rehabilitacji osób z CCHS zarówno w kraju jak i za granicą.
4. Podnoszenie standardów jakości życia osób z CCHS, ich rodzin oraz opiekunów.
5. Prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi.

6. Zbieranie funduszy poprzez:
a) pozyskiwanie sponsorów, darczyńców i innych podmiotów,
b) dotacje,
c) prowadzenie działalności gospodarczej.
7. Współpracę z władzami, instytucjami, sektorem gospodarczym, organizacjami
pozarządowymi, środkami masowego przekazu w kraju oraz instytucjami naukowymi oraz
ośrodkami terapeutycznymi w kraju i poza jego granicami.
8. Organizowanie akcji promocyjnych i współpraca z mediami w celu rozpowszechniania
problemu CCHS.
9. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji.
10. Udzielanie wsparcia w tym finansowego osobom potrzebującym w miarę swoich możliwości.
11. Organizowanie zbiórek publicznych.
12. Stworzenie ośrodka szkoleniowego dla psów ratowników przeznaczonych do pomocy osobom
z CCHS.
§ 12. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych w celach służących
realizacji celów statutowych. Przedmiotem działalności Fundacji, zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności, jest:
1)
18.1 Drukowanie i działalności usługowa związana z poligrafią,
2)
18.2 Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
3)
47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
4)
47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
5)
56.1 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
6)
56.2 Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała
gastronomiczna działalność usługowa,
7)
56.3 Przygotowywanie i podawanie napojów,
8)
58.1 Wydawanie książek periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
9)
58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
10) 59.1 Działalność związana z filmami nagraniami wideo programami telewizyjnymi,
11) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
12) 73.1 Reklama,
13) 82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
14) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
15) 85.5 Pozaszkolne formy edukacji,
16) 85.6 Działalność wspomagająca edukację,
17) 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
18) 91.0 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z
kulturą,
19) 93.1 Działalność związana ze sportem,
20) 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
ROZDZIAŁ III Majątek Fundacji i gospodarka finansowa
§ 13. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc
złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację
w trakcie jej działania.
§ 14. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 15. Źródłami majątku Fundacji są:
1) darowizny (pieniężne i rzeczowe),
2) zapisy i spadki,
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

środki pochodzące z ofiarności prywatnej,
zbiórki publiczne,
dotacje i subwencje,
środki z funduszy publicznych,
sponsoring,
odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
nawiązki sądowe,
dochody z działalności gospodarczej.

§ 16. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 17. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Fundacji,
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z członków
Zarządu Fundacji samodzielnie.
§ 18. Do podejmowania decyzji i składania oświadczeń woli w sprawach finansowych, w których
wartość zobowiązań Fundacji przekracza jednorazowo 10 tyś. zł wymagane jest współdziałanie co
najmniej dwóch członków Zarządu.
§ 19. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Środki pochodzące z tej działalności mogą
być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.
§ 20. W zakresie realizacji celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i
nieodpłatną pożytku publicznego, z czego środki uzyskane z działalności odpłatnej mogą być
przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.
§ 21. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym
Fundacji.
§ 22. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu, Fundatorów, pracowników Fundacji oraz
osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim 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”.
§ 23. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków
Zarządu, 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.
§ 24. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji,
członków Zarządu, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
§ 25. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu, pracownicy Fundacji oraz ich
osoby bliskie.
ROZDZIAŁ IV Władze Fundacji
§ 26. Władzami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.
3. Rada Fundacji.
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§ 27. Zarząd liczy 2 osoby - Prezesa oraz Wiceprezesa. Pierwszy skład Zarządu jest powołany przez
zgodne oświadczenie Fundatorów. Dalsze zmiany w Zarządzie są dokonywane przez Radę Fundacji,
przy pozytywnej opinii przynajmniej jednego z Fundatorów. Członkami Zarządu mogą być
Fundatorzy.
§ 28. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce innego członka Zarządu.
2. Odwołania przez Radę Fundacji, zaakceptowanego przez przynajmniej jednego z Fundatorów.
3. Śmierci.
4. Skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem.
§ 29. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu, Fundatorzy mogą do czasu
uzupełnienia składu Zarządu pełnić obowiązki członków Zarządu.
§30. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1. Realizowanie uchwał Rady Fundacji i kierowanie całokształtem działalności Fundacji zgodnie
z jej celami statutowymi.
2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu.
3. Uchwalanie planów działalności Fundacji i planów budżetowych.
4. Sprawowania zarządu nad majątkiem Fundacji.
5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku Fundacji.
6. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.
7. Składanie sprawozdań ze swej działalności przed Radą Fundacji.
8. Uchwalanie regulaminów.
9. Proponowanie zmian w statucie.
10. Podejmowania uchwał o przynależności do innych organizacji.
11. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
12. Zatrudnianie pracowników Fundacji oraz ustalania wysokości ich wynagrodzenia.
13. Organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji.
§ 31. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
§ 32. Do realizowania swoich zadań Zarząd może powołać Biuro Fundacji i jego dyrektora, który
kieruje pracami biura na podstawie regulaminu przygotowanego przez Zarząd.
§ 33. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagradzani. Zasady ich
wynagradzania ustalają zgodnym oświadczeniem Fundatorzy. W przypadku braku zgodnego
oświadczenia woli Fundatorów, decyzje w tym zakresie podejmuje Rada Fundacji.
§ 34. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.
§ 35. Rada Fundacji.
1. Rada Fundacji jest organem Fundacji, powołanym do sprawowania kontroli nad jej
działalnością.
2. Rada Fundacji składa się z 2 do 10 członków. Pierwszy skład Rady powołują Fundatorzy.
Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Rady powołuje Zarząd, przy pozytywnej opinii przynajmniej jednego z
Fundatorów.
3. Kadencja Rady Fundacji trwa 4 lata.
4. Członkowie Rady Fundacji pełnią swą funkcję społecznie i nie pobierają z tego tytułu
wynagrodzenia. Mogą natomiast otrzymać zwrot poniesionych kosztów z tytułu poszerzania
swojej wiedzy na temat CCHS (np. wyjazd za granicę na konferencję CCHS).
5. Członkowie Rady mogą wybrać ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej
pracami.
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§ 36. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
1. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce członka Zarządu.
2. Odwołania przez Zarząd, zaakceptowanego przez przynajmniej jednego z Fundatorów.
3. Śmierci.
4. Skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem.
§ 37. Do zakresu działania Rady Fundacji należy w szczególności:
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Fundacji.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
4. Rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium.
5. Opiniowanie rocznych i wieloletnich merytorycznych planów działania Fundacji.
§ 38. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Fundacji ani być
pracownikami Fundacji.
§ 39. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie
rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Rady mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta tą drogą jest ważna, gdy wszyscy
członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Rada podejmuje uchwały
zwykłą większością głosów.
§ 40. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub jeden z członków
Zarządu zawiadamiając o terminie zebrania wszystkich członków Rady Fundacji nie później niż na 14
dni przed planowaną datą posiedzenia.
ROZDZIAŁ VI Postanowienia końcowe
§ 41. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd. Zmiany wymagają opinii Rady Fundacji oraz
oświadczenia przynajmniej jednego z Fundatorów o przyjęciu takiej zmiany.
§ 42. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub
uchwałą o likwidacji Fundacji.
§ 43. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały,
która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 44. Podejmując uchwałę o likwidacji Fundacji, Zarząd określa sposób jego likwidacji oraz
przeznaczenie majątku Fundacji.
§ 45. Likwidatorów powołuje i odwołuje Zarząd.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU FUNDACJI
„ZDEJMIJ KLĄTWĘ. POLSKIEJ FUNDACJI CCHS”
Fundatorzy niniejszym oświadczają, iż ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest
Minister Zdrowia.
Podpisy Fundatorów:
Prezeska Polskiej Fundacji CCHS Zdejmij Klątwę
Magdalena Hueckel – Śliwińska

Wiceprezes Polskiej Fundacji CCHS Zdejmij Klątwę
Anna Palusińska
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