
STATUT 

„Fundacji NU-MED” 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Fundacja działająca pod nazwą „Fundacja NU-MED”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona w dniu 

04 stycznia 2017 r. przez spółkę pod nazwą NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej 

Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II 35, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000446347, NIP: 

108-00-14-216, REGON: 146486475, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 7.800,00 PLN w całości 

opłacony, zwaną dalej „Fundatorem”, oraz działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a także 

postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

3. Siedzibą fundacji jest Tomaszów Mazowiecki. 

§ 3 

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony. 

§ 4 

Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Zdrowia. 

§ 5 

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, i przyznawać je wraz  z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji i jej celów. 

2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, centra, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń i 

innych fundacji. 

3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie 

o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, w zakresie określonym § 7 Statutu, a 

działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.   

 

§ 6 

Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji oraz może używać znaku graficznego. 



Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji. 

§ 7 

Celami Fundacji są: 

1) Wszechstronna działalność związana z udzielaniem opieki zdrowotnej na rzecz osób chorych 

onkologicznie; 

2) Opieka nad środowiskiem domowym chorych onkologicznie; 

3) Opieka nad pacjentem chorym onkologicznie w okresie po zakończeniu leczenia; 

4) Współpraca oraz wsparcie na rzecz podmiotów leczniczych, a także innych podmiotów i instytucji 

świadczących pomoc na rzecz osób chorych;  

5) Działalność związana z organizacją szkoleń, warsztatów, kursów z zakresu ochrony zdrowia, w tym 

także staży i praktyk studenckich we współpracy z uczelniami medycznymi i zawodowymi szkołami 

policealnymi; 

7) Promocja stylu życia harmonijnie współdziałającego z prawami natury; 

8) Działania na rzecz poprawy jakości życia osób chorych onkologicznie oraz pacjentów po przebyciu 

chorób onkologicznych; 

9) Działalność profilaktyczna i edukacyjna związana z ochroną zdrowia; 

10) Wspieranie inicjatyw związanych z ochroną zdrowia; 

11) Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności skierowana do 

osób chorych. 

12) Świadczenie pomocy społecznej kierowane do osób chorych oraz ich bliskich. 

13)  Promocja kultury i dbanie o dobro społeczne; 

 

§ 8 

Fundacja realizuje swoje cele w następujący sposób: 

1) Wsparcie na rzecz podmiotów leczniczych, a także innych podmiotów, instytucji medycznych 

świadczących pomoc na rzecz osób chorych;  

2) Świadczenie pomocy z zakresu doradztwa medycznego na rzecz chorych onkologicznie; 

3) Współpraca z osobami prawnymi i fizycznymi, które mogą wspierać realizację celów Fundacji; 

4) Zapraszanie do współdziałania w organach Fundacji; 



5) Integracja i wsparcie środowiska ludzi zajmujących się ochroną zdrowia na rzecz osób chorych 

onkologicznie;  

6) Tworzenie sieci i przestrzeni komunikacji dla ludzi związanych z Fundacją;  

7) Inicjowanie bezpośrednie oraz wspieranie i nadzór wszelkich inicjatyw, które uważa się za użyteczne 

na drodze osiągnięcia celów statutowych Fundacji;  

8) Propagowanie w wydawnictwach i materiałach promocyjnych idei zawartych w statucie Fundacji; 

9) Tworzenie i nieodpłatne udostępnianie bazy wiedzy na tematy związane z ochroną zdrowia osób 

chorych onkologicznie; 

10) Prowadzenie i wspieranie projektów związanych z promocją ochrony zdrowia; 

11) Organizacja edukacyjnych warsztatów, wykładów, szkoleń, targów, spotkań i innych wydarzeń 

służących promocji celów statutowych Fundacji, w tym działań skierowanych dla osób 

niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem; 

12) Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz rekreacyjnym służących promocji działań 

statutowych Fundacji;    

13) Lobbowanie na rzecz poprawy jakości życia osób chorych onkologicznie; 

14) Organizacja i wspieranie działań artystycznych o tematyce zbieżnej z celami Fundacji. 

15) Podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności 

charytatywnej i opiekuńczej; 

16) Tworzenie i prowadzenie jednostek, w których będą realizowane cele upowszechnienia idei 

wolontariatu, zbieżne z celami statutowymi Fundacji; 

17) Współpraca i uczestniczenie w partnerstwach z innymi organizacjami i instytucjami, które będą miały 

na celu realizacje inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji. 

§ 9 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może merytorycznie lub finansowo wspierać działalność innych osób 

i instytucji zbieżną z jej celami. 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji. 

§ 10 

Majątek Fundacji stanowi:  

1) Fundusz założycielski w kwocie 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),  

2) Inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. 



§ 11 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.  

§ 12 

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:  

1) Subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych, darowizn, spadków, zapisów, grantów i innych 

przysporzeń majątkowych, czynionych na rzecz Fundacji przez krajowe oraz zagraniczne osoby prawne 

lub fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej; 

2) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 

3) Wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów 

wartościowych, oraz odsetek od udzielonych pożyczek; 

4) Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych. 

§ 13 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia - oświadczenia wymagane przepisami prawa -  składa 

Zarząd Fundacji. 

3. Fundacja nie prowadzi działalność gospodarczej.  

4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność 

odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Powyższe formy 

prowadzenia działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie 

przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. 

Rozdział IV 

Organy Fundacji. 

§ 14 

Organami Fundacji są:  

1) Zarząd Fundacji, 

2) Rada Fundacji. 

 

 

 



 

 

Rozdział V 

Zarząd Fundacji 

§ 15 

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób. 

2. Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu powołuje i odwołuje 

Fundator na okres wspólnej kadencji wynoszącej 4 (słownie: cztery) lata.  

3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, a w przypadku Zarządu wieloosobowego także Wiceprezes oraz 

Członek Zarządu.   

4. Przyczynami odwołania mogą być:  

1) Uchybienia w pełnieniu obowiązków,   

2) Pozbawienie praw obywatelskich,  

3) Utrata zdolności do czynności prawnych,  

4) Działanie na szkodę Fundacji, w tym także nienależyte wykonywanie obowiązków członka Zarządu, 

5) Trwała niezdolność do pełnienia funkcji w Zarządzie.   

§ 16 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

1. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych i rzeczowych, 

2. Uchwalanie regulaminów, zarządzanie majątkiem Fundacji, 

3. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, 

4. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

5. Podejmowanie decyzji w sprawie  połączenia z inną fundacją, stowarzyszeniem lub spółką, z 

 zastrzeżeniem postanowień § 24 Statutu. 

6. Współpraca z parterami krajowymi i międzynarodowymi. 

3. Zarząd może powołać ciała doradcze, w tym stanowiące wsparcie merytoryczne dla pracy Zarządu, 

określając strukturę organizacyjną i zakres działania tego organu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego 

członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym 

Statucie. 



5. W razie równiej liczby głosów za i przeciw decydujący głos ma Prezes, bądź w razie jego nieobecności 

Wiceprezes.  

6. O terminie posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do 

zadań Fundacji. 

8. Osoby wchodzące w skład Zarządu mogą być wynagradzane z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie. 

§ 17 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jest uprawniony samodzielnie każdy członek Zarządu. 

Rozdział VI 

Rada Fundacji 

§ 18 

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych oraz sprawuje stałą 

kontrolę i nadzór nad działalnością statutową Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z 3-10 osób, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. 

3. Rada jest powoływana przez Fundatora Fundacji na okres wspólnej kadencji wynoszącej 4 (słownie: 

cztery) lata. 

4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa. 

5. Członkiem Rady Fundacji mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo popełnione umyślnie. 

6. Fundator może odwołać Radę Fundacji lub każdego z jej członków w każdym czasie i bez podania 

przyczyny. 

7. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą: 

1) śmierci,  

2) rezygnacji,  

3) odwołania, 

4) upływu kadencji, 

5) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.  

8. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 



9. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy 

posiedzeniom Rady. 

10. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Fundacji. 

Członkom Rady Fundacji przysługuje prawo żądania zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z 

uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.  

§ 19 

1.  Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. 

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek 

Zarządu, Fundatora lub, co najmniej 1/3 członków Rady Fundacji. 

3. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący albo inna 

osoba wskazana przez Przewodniczącego. 

4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w 

obecności, co najmniej połowy Członków Rady. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos 

prowadzącego obrady. 

5. Rada Fundacji pełni swoje obowiązki kolegialnie może jednak delegować swoich członków do 

samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. 

6. Na posiedzeniach Rady Fundacji może być obecny Fundator lub przedstawiciele Fundatora, jak również 

członkowie Zarządu Fundacji.  

§ 20 

W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do:  

1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji; 

2. Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień  w sprawach związanych z 

Fundacją; 

3. Uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym.  

§ 21 

Do zadań Rady Fundacji należy ponadto:  

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich 

realizacji, jak również sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację. 

2. Proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu przedstawionych Radzie przez 

Fundatora lub Zarząd do zaopiniowania;  

3. Zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji, jak również kontrola 

bieżącej działalności Fundacji;  



4. Przyznawanie odznak, medali honorowych, nagród, stypendiów oraz wyróżnień, określonych uchwałą 

Zarządu osobom wyłonionym spośród kandydatów wskazanych przez Fundatora, Zarząd oraz 

członków Rady.   

Rozdział VII 

Zmiana Statutu 

§ 22 

Do kompetencji Fundatora należy dokonywanie zmian w statucie Fundacji oraz zmiana celów Fundacji.  

Rozdział VIII 

Przekształcenia Fundacji 

§ 23 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją, stowarzyszeniem lub spółką dla efektywnego realizowania 

swoich celów. 

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 

§ 24 

W sprawach połączenia z inną fundacją, stowarzyszeniem lub spółką właściwy jest Zarząd, przy czym jego 

decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały po wyrażeniu zgody przez Fundatora. 

Rozdział IX 

Likwidacja Fundacji. 

§ 25 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd. 

§ 26 

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. 

§ 27 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały 

Zarządu po zasięgnięciu opinii Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub 

innych podmiotów o zbliżonych celach. 

§ 28 

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd. 


