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Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja Promocji Zdrowia „Mariposa”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego 

Statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Michała Leśniak, syna Mariana, zamieszkałego ul. 

Armii Krajowej 17/47, dowód osobisty serii CCK nr 731012 oraz Bartłomieja Leśniak, 

syna Mariana, zamieszkałego Trzetrzewina 302, 33-395 Chełmiec, dowód osobisty 

serii ARN nr 296009  zwanych dalej Fundatorami, Aktem Notarialnym sporządzonym 

przez Notariusza – Bartłomieja Celweicza  w Kancelarii Notarialnej w Nowym Sączu, ul. 

Kościuszki 20/6, w dniu 27 marca 2018r.                    

3. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja „Mariposa”. 

§ 2 

1. Siedzibą  Fundacji jest Nowy Sącz. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.      

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w 

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.    

4. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe. 

5. Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami.  

6. Zmiany statutu Fundacji dokonują Fundatorzy, a w razie ich śmierci Zarząd Fundacji.  

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. 

§ 4 

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 
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2. Fundacja może używać własnego loga oraz innych graficznych oznaczeń 

identyfikujących. 

§ 5 

Fundacja   może   ustanawiać   certyfikaty,   odznaki,   medale honorowe i przyznawać je 

z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla 

Fundacji, przyczyniającymi się do realizacji celów statutowych Fundacji. 

§ 6 

Fundacja może nadawać w szczególności tytuł „Sponsora Fundacji”, „Darczyńcy Fundacji” 

oraz tytuł „Zasłużony dla Fundacji”. 

Rozdział 2. Cele i zasady działania Fundacji 

 
§ 7 

1. Celem działania Fundacji jest działalność na rzecz ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej, edukacji prozdrowotnej, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu, aktywności zawodowej i kształceniu ustawicznemu,  

promocji nowoczesnych rozwiązań i technologii z zakresu profilaktyki, leczenia i 

szeroko pojętej medycyny estetycznej a w szczególności pomoc medyczna, 

wychowawcza, edukacyjna i społeczna dzieciom i dorosłym. 

§ 8 

Fundacja może realizować swoje cele poprzez: 

a) Działalność na rzecz profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia dzieci i dorosłych. 

b) Upowszechnianie zdrowego stylu życia i poprawy  zdrowia. 

c) Działalność na rzecz integracji osób dotkniętych chorobą i ich integracji ze 

społeczeństwem. 

d) Działalność na rzecz profilaktyki uzależnień. 

e) Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej. 

f) Organizowanie konkursów, pokazów, targów, konferencji, wystaw, szkoleń,  

warsztatów, odczytów, sympozjów, seminariów, wykładów, prelekcji, debat. 

g) Organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń dla kadr medycznych, 

kosmetologicznych oraz pedagogicznych dotyczących metod diagnostyki 

profilaktyki i promocji zdrowia,  terapii, rehabilitacji, a także  edukacji  dzieci i 
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osób dorosłych, osób niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością oraz 

dotkniętych innymi zaburzeniami. 

h) Organizowanie, prowadzenie i finansowanie konferencji, szkoleń i warsztatów dla 

dzieci oraz osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zdrowia i 

poprawy stylu życia. 

i) Prowadzenie i wspieranie finansowe oraz merytoryczne badań naukowych 

dotyczących metod i strategii diagnostyki, terapii, rehabilitacji, a także edukacji 

osób, osób niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością oraz dotkniętych 

innymi zaburzeniami. 

j) Wspieranie finansowe oraz rzeczowe instytucji działających na rzecz leczenia, 

terapii i rehabilitacji osób, osób niepełnosprawnych, zagrożonych 

niepełnosprawnością oraz dotkniętych innymi zaburzeniami. 

k) Wspieranie finansowe oraz rzeczowe instytucji edukacyjnych, opiekuńczych i 

wychowawczych  działających na rzecz osób, osób 

niepełnosprawnych,  zagrożonych niepełnosprawnością oraz dotkniętych innymi 

zaburzeniami. 

l) Wspieranie finansowe oraz rzeczowe instytucji udzielających pomocy prawnej i 

psychologicznej osobom niepełnosprawnym, zagrożonym niepełnosprawnością, 

dotkniętym innymi zaburzeniami oraz ich rodzinom. 

m) Organizowanie, prowadzenie i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz 

wypoczynkowych dla  osób, osób niepełnosprawnych, zagrożonych 

niepełnosprawnością oraz dotkniętych innymi zaburzeniami. 

n) Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla osób, osób 

niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością, dotkniętych innymi 

zaburzeniami oraz ich rodzin. 

o) Wydawanie książek, czasopism, broszur oraz materiałów multimedialnych o 

tematyce medycznej, psychologicznej, a także edukacyjnej, w tym szczególnie 

dotyczącej niepełnosprawności i możliwościom jej przeciwdziałania oraz o 

tematyce dotyczącej problemów zdrowotnych. 

p) Współpraca z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz osobami 

fizycznymi na rzecz ochrony zdrowia, edukacji i pomocy społecznej z szczególnym 

uwzględnieniem aspektów życia osób, osób niepełnosprawnych, zagrożonych 

niepełnosprawnością, dotkniętych innymi zaburzeniami, a także ich rodzin. 

q) Powoływanie, prowadzenie, wspieranie finansowe i rzeczowe instytucji 

zajmujących się leczeniem, rehabilitacją, edukacją, pomocą prawną oraz 

psychologiczną, wyrównywaniem szans życiowych innych osób, osób 

niepełnosprawnych, a także wspieraniem ich rodzin. 
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r) Wspieranie merytoryczne i finansowe wszelkich innych działań zapobiegających 

problemowi powstawania uzależnień, niepełnosprawności oraz minimalizujących 

jego skutki w społeczeństwie. 

s) Działania inwestycyjne, organizacyjne i finansowe na rzecz ochrony zdrowia i życia 

ludzkiego. 

t) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

u) Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz  

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktycznej 

ochronie zdrowia, profilaktyce i promocji zdrowia, kosmetologii. 

v) Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 

w) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 

x) Fundowanie stypendiów naukowych uzdolnionym uczniom, studentom i 

naukowcom. 

y) Inicjowanie i wspieranie działalności sportowej, w szczególności w zakresie 

upowszechniania sportu masowego i amatorskiego wśród dzieci i osób dorosłych. 

z) upowszechniania sportu masowego i amatorskiego wśród dzieci i młodzieży. 

aa) Upowszechnienie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego. 

bb) Organizowanie i prowadzenie zbiórek publicznych. 

cc) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami. 

dd) Promocja i organizacja wolontariatu. 

ee) Pomoc Polonii i Polakom za granicą oraz promocję Rzeczypospolitej Polskiej za 

granicą. 

ff) Podejmowanie innych działań i inicjatyw zmierzających do realizacji celów 

statutowych Fundacji. 

gg) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

2.  Statutowa działalność, o której mowa w ust. 1 jest działalnością pożytku publicznego 

prowadzoną przez Fundację jako działalność nieodpłatna. 

3. Decyzję  w sprawie podjęcia odpłatnej działalności pożytku publicznego w 

którymkolwiek z wyodrębnionych w ust. 1 zakresów podejmuje Zarząd w drodze 

uchwały. 

4. Prowadzona przez Fundację działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w 

sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i 

rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.  
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5. Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu 

działalności pożytku publicznego. 

Rozdział 3. Majątek i dochody Fundacji 

§ 9 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4.400 zł (cztery tysiące 

czterysta złotych), z czego 1000 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na 

działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

§ 10 

1. Dochody Fundacji pochodzą z: 

 

a) funduszu założycielskiego, 

b) darowizn, spadków, zapisów, 

c) dotacji i subwencji, udziałów, kontraktów, środków z funduszy publicznych, 

grantów i zleceń, 

d) dochodów ze zbiórek publicznych i imprez publicznych, 

e) dochodów z majątku Fundacji, 

f) dochody z odpłatnej działalności statutowej oraz tzw. „jednego procenta”, 

g) lokat, inwestycji, odsetek bankowych, 

h) ze sponsoringu i aukcji, 

i) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 

j) innych form finansowania nie zabronionych przez przepisy prawa. 

 

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie 

na działalność statutową. 

§ 11 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, działalność gospodarczą. 

2. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność statutową. 

3. Statutowa działalność Fundacji, o której mowa w § 8 Statutu jest działalnością 

pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację jako działalność nieodpłatna. 

4. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i 

działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. 

5. Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację może mieć wyłącznie charakter 

dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego. 
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6. Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację może być prowadzona 

wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. 

7. Dochód Fundacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) jest w całości przeznaczany 

na działalność pożytku publicznego. 

8. Decyzję o rozpoczęciu oraz zakończeniu działalności gospodarczej a także jej 

zakresie podejmuje zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność. 

9. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza podlega wyodrębnieniu w 

sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i 

rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości. 

10. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację. 

11. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, fundacja uzyska 

wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez 

przepisy prawa. 

§ 12 
 

1. Fundacja może tworzyć spółki, nabywać akcje lub udziały w spółkach. 

2. Fundacja może tworzyć podmioty umożliwiające realizację jej celów statutowych. 

§ 13 
 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

3. Środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym Fundacji. Dopuszczalne 

jest wprowadzenie w Fundacji obrotu gotówkowego (kasy). 

 Rozdział 4. Władze  Fundacji 

§ 14 
 

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

§ 15 
 
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa.  

2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Następnych członków zarządu, którzy nie 

wchodzili do pierwszego składu Zarządu powołuje się w trybie kooptacji na podstawie 

jednomyślne uchwały dotychczasowych członków Zarządu. 

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji, 

b. odwołania przez Zarząd większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich 
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członków, 

c. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c. śmierci członka Zarządu. 

§ 16 
 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji, 

b) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, 

c) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

d) realizacja celów statutowych, 

e) sporządzanie planów pracy i budżetu, 

f) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, 

g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

h) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

i) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

j) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną 

Fundacją, 

k) podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji fundacji i przeznaczenia majątku 

zlikwidowanej fundacji. 

§ 17 
 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.  

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 

3 dni przed planowanym spotkaniem.  

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały zwykłą większością głosów, jeśli dalsze 

postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów 

decyduje głos Prezesa Zarządu. 

§ 18 
 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składa Prezes 

Zarządu samodzielnie. 

Rozdział 5. Postanowienia końcowe 
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§ 19 
 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy 

obecności co najmniej trzech czwartych członków uprawnionych do głosowania.  

 

§ 20 
 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich 

celów. 

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec 

istotnej zmianie cel Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, 

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej trzech czwartych 

członków uprawnionych do głosowania. 

§ 21 
 

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

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia i opieki 

społecznej. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy 

obecności co najmniej trzech czwartych członków uprawnionych do głosowania. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 

 

 

Statut został przyjęty dnia 28.03.2018r. 

 

 

 

 


