Załącznik
do uchwały Fundatorów nr 1
z dnia 13.03.2020 r.

STATUT
3mam cukry Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja nosi nazwę 3mam cukry Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą.
2. Fundacja została ustanowiona wspólnie przez:
a) Julittę Mazur i
b) Kornelię Helenę Bruczko
zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 13.03.2020 roku (Rep. A 1047/2020),
sporządzonym przez notariusz Kamilę Mikucką-Klim w Kancelarii Notarialnej, 15-424 Białystok, ul.
Lipowa nr 29, działa na podstawie przepisów ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst
jednolity: Dz.U 2018, poz. 1491), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz niniejszego Statutu.
3. Fundacja może używać odpowiednika swej nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku
graficznego.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.
§4
1. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja, dla realizowania swoich celów, może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§5
1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Właściwym ministrem ze względu na główny cel fundacji jest Minister Zdrowia.
§6

1. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić
działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz być członkiem krajowych i
międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działalności.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, biura i inne placówki realizujące jej cele
statutowe. Jednostki organizacyjne Fundacji działają w ramach jej osobowości prawnej.
3. Fundacja może tworzyć lub przystępować do spółek.

4. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub
założyć nową fundację.
§7
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą dla umożliwienia realizacji
swoich celów statutowych, przy czym dla osiągnięcia celów Fundacji w rozmiarach służących
realizacji tych celów, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź
we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację stanowi działalność dodatkową w stosunku do
działalności mieszczącej się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów
statutowych.
4. Fundacja może również prowadzić działalność odpłatną.
5. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
§8
1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, dyplomy i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§9
Celem działalności Fundacji jest:
a) wszechstronna pomoc osobom chorym na cukrzycę (w szczególności dzieciom i młodzieży) oraz
rodzinom osób chorych na cukrzycę,
b) poprawa jakości życia dzieci i młodzieży z cukrzycą poprzez działania prowadzące do podnoszenia
poziomu opieki medycznej.
§ 10
1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) organizowanie i finansowanie pomocy medycznej dla osób chorych na cukrzycę,
b) organizowanie grup wsparcia rodziców i dzieci z cukrzycą,
c) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
d) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypoczynku dla osób i rodzin osób chorych
na cukrzycę z częściową odpłatnością,
e) szerzenie oświaty zdrowotnej, propagowanie zdrowego stylu życia,
f) propagowanie wszelkimi możliwymi środkami wiedzy dotyczącej problemów osób chorych na
cukrzycę oraz sposobach udzielania wsparcia chorym,
g) edukację prozdrowotną w zakresie roli zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej w profilaktyce
chorób, w tym w profilaktyce cukrzycy,
h) dystrybucję sprzętu medycznego pomocnego przy leczeniu cukrzycy,
i) współdziałanie z innymi osobami (fizycznymi i prawnymi) prowadzącymi działalność zbieżną z
celem Fundacji,
j) inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych i innych przedsięwzięć mających na celu
uzyskanie środków finansowych na rzecz Fundacji,
k) prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, z której zysk przeznaczony będzie na realizację
celu Fundacji,
l) pozyskiwanie środków ze źródeł publicznych i prywatnych, krajowych i zagranicznych w celu
realizacji działań statutowych,
m) udzielenie pomocy materialnej osobom chorym na cukrzycę,
n) prowadzenie edukacji diabetologicznej we wszystkich możliwych formach z wykorzystaniem
dostępnych kanałów dystrybucji: mediów (telewizja, radio, prasa, etc.) i multimediów (internetu,

o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)

mediów społecznościowych, etc.), publikacji i wydawnictw, bezpośrednich spotkań (konsultacji,
szkoleń, konferencji, etc.), organizacji imprez i wydarzeń tematycznych, etc.
organizowanie wydarzeń o charakterze integracyjnym z udziałem osób chorych na cukrzycę i osób
zdrowych,
organizowanie i finansowanie wsparcia w zakresie: zdrowego stylu życia, zdrowia psychicznego,
dietetyki i edukacji cukrzycowej,
zakładanie, finansowanie, prowadzenie lub współprowadzenie placówek opiekuńczych,
edukacyjnych, wychowawczych, w tym przedszkoli i szkół o charakterze integracyjnym,
przyjaznych dzieciom i młodzieży chorym na cukrzycę,
podejmowanie działań na rzecz kształtowania postaw proekologicznych w społeczeństwie, edukacji
ekologicznej,
podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego,
działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami,
działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki,
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działania
wspomagające rozwój demokracji,
działalność związana z przeciwdziałaniem uzależnieniom,
działalność na rzecz organizacji pozarządowych działających w obszarach zgodnych z celami działań
Fundacji.
§ 11

1. Prowadzona przez Fundację działalność może być nieodpłatna lub odpłatna.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych,
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
§ 12
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 13
1. Majątek Fundacji stanowi:
a) fundusz założycielski w kwocie 1.500zł (słownie tysiąc pięćset 00/100 złotych), w tym kwota 1.000
zł (słownie: tysiąc złotych) przeznaczona jest na ewentualne prowadzenie działalności gospodarczej.
Wkład został wniesiony przez fundatorów w marcu 2020 r. Fundacja aktualnie nie będzie prowadziła
działalności gospodarczej, wkład przeznaczony na działalność gospodarczą będzie wykorzystany w
chwili, gdy zarząd fundacji zdecyduje na prowadzenia działalności gospodarczej.
b) rzeczowe i gotówkowe darowizny, spadki, zapisy i inne nieodpłatne przysporzenia,
c) odsetki od kwot zdeponowanych w bankach,
d) wpływy z działalności gospodarczej, dochody z nieruchomości i praw majątkowych,
e) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
f) wpływy z działalności odpłatnej.
2. Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowych celów Fundacji, a
także z zastrzeżeniem ust. 3 na pokrycie kosztów jej utrzymania oraz prowadzenia działalności
gospodarczej.

3. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy będą przeznaczone na cele wymienione w ust. 1 chyba, że
ofiarodawca określi konkretny cel, na jaki mają być one przeznaczone.
§ 14
Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.
§ 15
Ograniczenia dotyczące zarządzania majątkiem Fundacji, to zakazy:
a) udzielania pożyczek zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organu lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają 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",
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub 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
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV
WŁADZE FUNDACJI
§ 16
Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji
§ 17
1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z od dwóch do dziesięciu członków powoływanych na 3-letnią kadencję.
3. Członkowie Rady Fundacji są powoływani i odwoływani przez Fundatorów na wspólna kadencję na
okres 3 lat i mogą być wybrani ponownie.
4. Rada Fundacji wybiera spośród swojego grona Sekretarza
5. Na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji nowej kadencji Rada Fundacji wybiera ze swojego grona
Przewodniczącego.
6. Mandat Członka Rady Fundacji powołanego przed upływem danej kadencji Rady Fundacji wygasa
równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych członków Rady Fundacji.
7. Odwołanie członka Rady, może nastąpić w wyniku uchwały przez członków Rady Fundacji.
8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje także w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
śmierci członka Rady.
9. Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej stanowi nieusuwalną przeszkodę
w wyborze na członka Rady oraz pozbawia członkostwa w Radzie.
10. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez
członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją - członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega
zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
11. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ja na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy
zebraniom Rady.

12. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą
jednak w uzasadnionych przypadkach, domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą
działalnością.
13. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach.
14. Posiedzenia Rady Fundacji powinny się odbywać co najmniej dwa razy w roku.
15. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co
najmniej połowy składu osobowego Rady.
16. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 18
Do zakresu działania i kompetencji Rady Fundacji należy:
1. wytyczanie, rozszerzenie lub zmiana: głównych kierunków działalności, celów, sposobów realizacji
celów i zasad działania Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją, ustalanie statutu Fundacji
i jego zmian,
2. powoływanie i odwoływanie Zarządu,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie
absolutorium Zarządowi Fundacji,
4. wyrażanie zgody na utworzenie i przystąpienie Fundacji do spółki prawa handlowego,
§ 19
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym: Prezesa , Wiceprezesa i Członków Zarządu.
Pracami Zarządu kieruje Prezes powołany i odwołany przez Radę Fundacji.
Członków pierwszego składu Zarządu i Prezesa Zarządu powołują Fundatorzy.
Zarząd powoływany jest na wspólną trzyletnią kadencję. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy
Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez
nowy Zarząd. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo
powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
W skład Zarządu nie mogą wchodzić członkowie Rady Fundacji.
Członkom Zarządu, z racji pełnionych przez nich funkcji może przysługiwać wynagrodzenie.
Członkowie Zarządu:
a) nie mogą być członkami Rady Fundacji, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej stanowi nieusuwalną przeszkodę w
wyborze na członka Zarządu oraz pozbawia członkostwa w Zarządzie.
§ 20

1. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji i kieruje jej bieżącą działalnością.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, w
szczególności:
a) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminu Zarządu,
c) sprawowanie zarządu majątkiem,
d) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
f) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,
i) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie oraz połączenia lub likwidacji Fundacji,
j) podejmowanie decyli we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji.
§ 21

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w
miesiącu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
§ 22
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Fundacji uprawnieni są dwaj członkowie
działający łącznie.

Zarządu

Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 23
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów.
2. O podjęciu działalności gospodarczej przez Fundację decyduje Zarząd i określa wielkość
środków majątkowych przeznaczonych na jej podjęcie.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być wszelka działalność promocyjna,
usługowa i handlowa, wykonywana na rachunek własny i w pośrednictwie.
4. Działalność gospodarcza prowadzona może być na terenie całego kraju i poza jej granicami.
5. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest przez wyodrębnione organizacyjnie i
finansowo zakłady gospodarcze.
Rozdział VI
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 24
1.
2.
3.
4.

Fundacja ulegnie likwidacji w razie wyczerpania się środków i majątku Fundacji.
Stan likwidacji stwierdza Rada Fundacji, która jednocześnie powołuje likwidatora Fundacji.
O przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Fundacji zdecyduje sąd.
O likwidacji Fundacji Rada Fundacji zawiadamia Ministra Zdrowia.
Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25

1. Rada Fundacji może przyznawać tytuł sponsora, który może być przeznaczony osobom fizycznym i
prawnym.
2. Tytuł przyznaje Rada Fundacji na wniosek co najmniej jednego z jej członków.
3. Osoba posiadająca tytuł sponsora może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji bez prawa
głosu.

Podpisy fundatorów:
Julitta Mazur
Kornelia Helena Bruczko

