STATUT Fundacji PRIMA-MED ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
§1
1. Fundacja PRIMA-MED ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO, zwana dalej Fundacją, została
ustanowiona przez Małgorzatę Kulis-Machetę, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym
z dnia 4.08.2017 roku sporządzonego przed notariuszem Anna Papież, Kancelaria Notarialna
w Krakowie, ul. Mazowiecka 8.
Niniejszy Statut Fundacji w dalszej jego części nazywany jest Statutem.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej
nazwy w językach obcych.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może prowadzić działalność również poza
granicami Rzeczpospolitej.
3. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
4. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą,
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
5. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
6. Rok obrotowy rozumie się jako rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe i sprawozdanie
finansowe za rok 2017 zostanie połączony z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem
finansowym za rok następny.
§4
Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:
1. Inicjowanie, wspieranie i propagowanie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych
dziedzinach życia zdrowotnego.
2. Promowanie zdrowego trybu życia.
3. Popularyzacja i edukacja idei aktywnego i zdrowego trybu życia.
4. Rozwijanie, umacnianie, popularyzacja postaw nastawionych na propagowanie aktywnego
i zdrowego trybu życia u osób z chorobami cywilizacyjnymi.
5. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia, pomocy chorym oraz
osobom starszym.
6. Edukacja zachowań prozdrowotnych, zapobiegających występowaniu chorób
cywilizacyjnych.
§5
1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
A) prowadzenie poradnictwa zdrowotnego, ochrony zdrowia;
B) działalność edukacyjną, w zakresie propagowania aktywnego i zdrowego trybu życia,
przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym;

C) współpracę z lekarzami, a także wykwalifikowana kadrą specjalistów.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
3. Fundacja nie może:
A) Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów
oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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.
B) Przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji
oraz ich osób wskazanych w lit. a) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
C) Wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
D) Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§6
Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.
§7
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości
2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), a także środki finansowe, nieruchomości i
ruchomości nabyte przez Fundacje w toku jej działalności.
§8
Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest minister zdrowia
RP.
§9
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
A) Świadczeń Fundatora.
B) Darowizn, spadków i zapisów oraz grantów.
C) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
D) Odsetek bankowych.
E) Dotacji i subwencji osób prawnych.
F) Dochodów z majątku fundacji
G) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej
H) funduszy Unii Europejskiej
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.
§10
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§11
Organem Fundacji jest Zarząd.
§12
1.Fundator Fundacji, Pani Małgorzata Kulis-Macheta wchodzi w skład pierwszego zarządu i
obejmuje funkcje Prezesa Zarządu.
2.Fundacja ulega likwidacji w sposób wskazany w statucie w razie osiągnięcia celu, dla
którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku
fundacji, albo też na mocy przepisów ustawy.
§13
1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, czyli składa się z Prezesa, powoływanego przez
Fundatora na pięcioletnia kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili przez Fundatora.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
A) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora.
B) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
C) śmierci członka Zarządu.
D) na skutek upływu kadencji.
§14
1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy, w szczególności:
A) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
B) realizacja celów statutowych.
C) sporządzanie planów pracy i budżetu
D) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
E) występowanie do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie.
F) podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu
działania.
G) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
H) podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji
I) powoływanie oddziałów Fundacji.
J) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji i grantów.
§15
1. Zarząd Fundacji ma prawo powołać i odwołać:
A) Radę programową.
B) Zespoły doradcze.
2. Skład ciał doradczych ustala Zarząd.
§16
1. Prezes Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest prezes zarządu Fundacji.
§17
1. W sprawie zmiany celu fundacji decyzję podejmuje Fundator, a w razie jego śmierci
kompetencję tę przejmuje Zarząd Fundacji.
2. Zmiana celu fundacji następuje na mocy uchwały Fundatora.

§18
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje Fundator.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji. Sąd orzeknie o przeznaczeniu tych środków z
uwzględnieniem celów, którym fundacja służyła.
§19
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego
Kraków, 26.09.2017r. ……………………………………………………………………………………………………

