
STATUT FUNDACJI 

PRZED CZASEM 

 

Rozdział I . Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1. 

1.  Fundacja nosi nazwę „Fundacja Przed Czasem”. 

2. Fundacja ustanowiona przez Fundatorów: Martę Kościk  oraz Aleksandrę Wojciechowską  w 

dniu 9 stycznia 2020 r. (akt  notarialny Repertorium A 123/2020 sporządzony przez Annę 

Śladkowską-Szłapa - Notariusza w Lublinie prowadzącego kancelarię notarialną przy ulicy  

Krótkiej 3/5 w Lublinie), zwana dalej “Fundacją”, działa na podstawie obowiązującego prawa 

(w szczególności Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach tekst jednolity: Dz. U z 2018 

r., poz. 1491) oraz postanowień niniejszego Statutu.  

 

§ 2. 

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

2. Fundacja może posiadać oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego kraju i za granicą, 

tworzyć zakłady i filie a także wchodzić w skład innych fundacji, stowarzyszeń i organizacji 

o takich samych lub podobnych celach działania. 

 

§ 3. 

Siedzibą Fundacji jest Lublin. 

 

§ 4. 

1. Fundację ustanawia się na czas nieograniczony. 

2. W przypadku śmierci Fundatora, uprawnienia Fundatora przewidziane w Statucie przysługują 

jego spadkobiercom, którzy wykonują uprawnienia Fundatora przez wspólnego 

przedstawiciela.  

 

§ 5. 

Ministrem właściwym ze względu na zakres jego  działania oraz cele Fundacji jest minister 

właściwy do spraw zdrowia. 

 

§ 6. 

Fundacja może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym. 

 

 

Rozdział II. Cel, zasady i formy działalności Fundacji. 

 

§7. 

Celem Fundacji jest udzielanie pomocy dzieciom urodzonym przedwcześnie (między 22 a przed 

36 tygodniem ciąży), ich rodzicom lub opiekunom, w szczególności w następującej postaci: 

1) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 

2) pomoc społeczna w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. kierowana do rodziców; 



3) działalność na rzecz wpierania wspólnot i społeczności lokalnej; 

4) nauka, edukacja, wychowanie i oświata; 

5) rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat dzieci przedwcześnie urodzonych; 

6) działalność charytatywna; 

7) działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka. 

 

§ 8. 

Fundacja swoje cele realizuje poprzez następujące działania: 

1) propagowanie wiedzy na temat dzieci przedwcześnie urodzonych, w szczególności poprzez: 

a) wydawanie periodyków (w tym czasopism, broszur) oraz prowadzenie portali 

internetowych, 

b) organizowanie i prowadzenie warsztatów, konferencji i innych form wymiany wiedzy 

i doświadczeń, 

c) przygotowywanie i prowadzenie projektów oraz  programów tematycznych w zakresie 

realizacji celów, w tym audycji radiowych, telewizyjnych lub publikowanych w sieci 

Internet; 

2) prowadzenie wsparcia rodziców i rodzin na oddziałach neonatologii; 

3) współpracę ze specjalistami prowadzącymi terapię dla dzieci oraz wspierającymi rodziców; 

4) prowadzenie zajęć dodatkowych wspierających wszechstronny rozwój dzieci; 

5) organizowanie i prowadzenie spotkań, warsztatów oraz szkoleń dla rodziców; 

6) zakładanie i prowadzenie ośrodków terapeutycznych i socjoterapeutycznych lub innych 

ośrodków o podobnym celu działania; 

7) współpracowanie z kołami naukowymi podejmującymi tematy z zakresu celów Fundacji; 

8) wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Fundacji; 

9) współpracę z samorządem lokalnym; 

10) współpracę i wymianę doświadczeń miedzy placówkami, organizacjami, firmami i innymi 

podmiotami życia publicznego (także zagranicznymi); 

11) gromadzenie środków finansowych na realizację celów Fundacji. 

 

§ 9. 

Fundacja może swoje cele realizować w formie odpłatnej lub nieodpłatnie, przy czym dochody 

uzyskane w związku z odpłatną realizacją celów przeznaczone mogą być na realizację statutowych 

celów Fundacji. 

 

§ 10. 

1. Do prowadzenia swojej działalności Fundacja może zatrudniać pracowników 

2. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może: 

1) współpracować z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się realizacją celów 

statutowych Fundacji, w szczególności z instytucjami państwowymi, samorządowymi 

i organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub 

jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej 

zainteresowanymi celami statutowymi Fundacji; 

2) wspierać działalność innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, których działalność jest 

zgodna z celami Fundacji; 



3. Fundacja prowadzić działalność gospodarczą, przy czym dochody z jej prowadzenia mogą 

być przeznaczone jedynie na prowadzenie działalności statutowej Fundacji. 
 

 

§ 11. 

Fundacja może ustanawiać tytuły honorowe i odznaki oraz przyznawać je osobom fizycznym i 

prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym 

dla Fundacji. 

 

 

Rozdział III. Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji 

 

§ 12. 

1. Fundusz założycielski Fundacji wynosi  2000 zł (słownie dwa tysiące) złotych z czego:  

a) Fundator Marta Kościk przekaże kwotę 1000 zł (słownie tysiąc złotych); 

b) Fundator Aleksandra Wojciechowska przekaże kwotę 1000 zł (słownie tysiąc 

złotych). 

2. Kwota 1000 zł przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

§ 13.  

1. Majątek Fundacji służy realizacji jej celów. 

2. Majątek Fundacji stanowią: 

1) fundusz założycielski; 

2) darowizny, spadki, zapisy, subwencje, dotacje i innego rodzaju przysporzenia 

majątkowe zarówno rzeczowe, jak i finansowe w złotych polskich i w dewizach, 

poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne; 

3) dochody ze zbiórek i imprez publicznych; 

4) inne wpływy. 

 

§ 14. 

 

1. Ofiarodawca może wskazać cel, na realizację którego mają być użyte przekazane przez niego 

środki. 

2. W przypadku darowizn i innych zapisów celowych, Fundacja może odmówić przyjęcia danej 

darowizny, zapisu  bądź innej formy sponsoringu. 

3. Fundacja nie może przyjmować darowizn i innych form sponsoringu, jeżeli ich przyjęcie 

byłoby sprzeczne z prowadzoną przez Fundację działalnością. 

4. Fundacja może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

§15. 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

 

 

 

 

 



Rozdział IV. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację 

 

§ 16. 

1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w rozmiarach służących realizacji jej 

celów. 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 

1) opieki zdrowotnej, w tym praktyki lekarskiej; 

2) działalności wydawniczej, w tym wydawania książek, czasopism i pozostałych 

periodyków; 

3) sprzedaży książek i czasopism; 

4) tworzenia, sprzedaży i dystrybucji oprogramowania; 

5) działalności edukacyjnej, w tym szkoleń i kursów; 

6) produkcji i sprzedaży gier i zabawek; 

7) sprawowania opieki dziennej nad dziećmi; 

8) usług związanych z poprawą kondycji fizycznej oraz produkcją i sprzedażą sprzętu i 

wyposażenia wykorzystywanego do poprawy kondycji fizycznej; 

9) wypożyczania sprzęty medycznego i rehabilitacyjnego; 

10) działalności w zakresie fizjoterapii, logopedii i psychologii; 

11) organizacji targów, wystaw i kongresów oraz przedstawień artystycznych; 

12) działalności komunikacyjnej, w tym public relations; 

13) tłumaczeń; 

14) wynajmu i zarządzania nieruchomościami; 

15) działalności handlowej. 

 

 

Rozdział V. Przepisy ogólne o organach Fundacji. 

 

§ 17. 

Organami Fundacji są: 

1) Rada Fundacji; 

2) Zarząd Fundacji; 

3) Rada Programowa Fundacji. 

 

§ 18. 

1. Nie wolno łączyć funkcji członka Zarządu Fundacji i Rady Fundacji. 

2. Członkowie Zarządu Fundacji i Rady Fundacji nie mogą pozostawać ze sobą w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej. 

 

§ 19. 

Członkowie Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji: 

1) nie mogą być  skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

2) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów 

lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 

poprzedni. 



 

 

Rozdział VI. Rada Fundacji. 

 

§ 21.  

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym, nadzorującym i opiniującym Fundacji. 

 

§ 22. 

 

Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu członków) wskazywanych jednomyślnie przez 

Fundatorów. 

 

§ 23. 

1. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata. 

2. Kadencja członków Rady Fundacji jest wspólna. 

 

§ 24. 

Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w razie śmierci,  złożenia rezygnacji lub jednomyślnym 

odwołaniem przez Fundatorów. 

 

§ 25. 

Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji 

 

§ 26. 

 

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego lub 2/3 członków Rady Fundacji, nie rzadziej niż raz do roku. 

2. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Radę Fundacji. 

3. Do ważności uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność Przewodniczącego 

lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.  

 

§ 27. 

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 

połowy członków. 

2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. 

3. Uchwały w sprawie połączenia, bądź postanowienia o likwidacji Fundacji zapadają 

jednomyślnie w obecności co najmniej połowy członków Zgromadzenia Fundatorów.  

 

 

§ 28. 

Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

1) uchwalanie, za zgodą Fundatorów, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu zmian 

Statutu Fundacji; 

2) podejmowanie, za zgodą Fundatorów, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu uchwał 

o połączeniu lub likwidacji Fundacji; 

3) wyrażanie, za zgodą Fundatorów, zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości; 

4) ustalanie, w uzgodnieniu z Fundatorami, wynagrodzeń członków Zarządu; 



5) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji; 

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu 

absolutorium; 

7) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd. 

 

Rozdział VII. Zarząd Fundacji. 

 

§ 29. 

 

Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji.  

 

 

Zarząd Fundacji składa się z  2 (dwóch) do  6 (sześciu) osób powoływanych przez Radę Fundacji, 

z zastrzeżeniem § 46. 

 

§ 30. 

1. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 lata. 

2. Kadencja członków Zarządu Fundacji jest wspólna. 

 

§ 31. 

 

Do kompetencji Zarządu należy m.in.: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

2) reprezentowanie działalności Fundacji na zewnątrz; 

3) występowanie przed sądami i trybunałami; 

4) opracowanie rocznych planów działania oraz preliminarzy wydatków; 

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 

6) przyjmowanie subwencji, spadków, darowizn i zapisów; 

7) organizacja zbiórek publicznych; 

8) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji 

Fundacji; 

9) wnioskowanie w sprawie nadawania medali i odznak Fundacji; 

10) ustalanie wielkości zatrudnienia oraz wysokości zarobków pracowników Fundacji i osób 

współpracujących. 

 

§ 32. 

 

1. W przypadku zarządu wieloosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają 

łącznie dwaj członkowie Zarządu. 

2. Uprawniony do odbioru oświadczeń w imieniu Fundacji jest każdy z członków Zarządu 

Fundacji. 

 

§ 33. 

 

1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy jego członków, chyba że Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. 

2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 



 

§ 34. 

 

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy lub na 

wniosek co członków członka Zarządu Fundacji, Rady Fundacji lub Fundatora. 

2. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się przynajmniej 2 (dwa) razy w roku 

kalendarzowym. 

3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane również w trybie głosowania pisemnego, o ile 

wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wyrażą zgodę na tę formę głosowania. Głosowania 

pisemnego nie przeprowadza się w przypadku spraw osobowych. 

 

 

§ 35. 

Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swe funkcje honorowo bądź na podstawie umów o pracę lub 

umów cywilnoprawnych. 

 

§ 36. 

1. Zarząd Fundacji może powoływać zespoły, komisje i inne ciała kolegialne o charakterze 

opiniodawczym, doradczym lub honorowym, określając w uchwale zakres ich działania.  

2. Zarząd Fundacji określa, czy zespół, komisja lub inne ciało kolegialne ma charakter stały czy 

doraźny.  

3. Zarząd Fundacji może w każdym czasie odwołać członka zespołu, komisji lub innego ciała 

kolegialnego, jak również rozwiązać cały zespół, komisję lub inne ciało kolegialne. 

 

Rozdział VIII. Rada Programowa Fundacji 

 

 

§ 37. 

Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczym Fundacji. 

 

§ 38. 

W skład Rady Programowej Fundacji wchodzi od 2 do 15 członków, powoływanych przez Radę 

Fundacji.  

 

§ 39. 

1. Kadencja Rady Programowej Fundacji trwa 3 lata. 

2. Kadencja członków Rady Programowej Fundacji jest wspólna. 

 

§ 40. 

Do kompetencji Rady Programowej Fundacji należyopiniowanie kierunków działania i programów 

Fundacji; 

 

§ 41. 

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 

połowy członków. 

2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. 

 



§ 42. 

Rada Programowa Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Programowej 

Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji. 

 

§ 43. 

1. Rada Programowa Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub 2/3 członków Rady Fundacji, nie rzadziej 

niż raz do roku. 

2. W posiedzeniach Rady Programowej Fundacji mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez 

Radę Programową Fundacji. 

3. Do ważności uchwał Rady Programowej Fundacji wymagana jest obecność 

Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. 

 

 

Rozdział VIII. Likwidacja Fundacji 

 

§ 44. 

1. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Fundacja podlega likwidacji. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji uchwałą podjętą jednomyślnie za 

uprzednią zgodą Fundatorów wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu Fundacji, chyba że Rada Fundacji 

postanowi inaczej. 

4. Likwidatorzy zgłaszają do Sądu wniosek o wpisanie otwarcia likwidacji Fundacji do rejestru. 

5. Likwidatorzy ogłoszą o otwarciu likwidacji Fundacji i wezwą wierzycieli do zgłaszanie 

swoich wierzytelności wobec Fundacji w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ogłoszenia. 

Powyższe ogłoszenia zostaną opublikowane w dwóch dziennikach o zasięgu    

ogólnokrajowym. 

6. Likwidatorzy sporządzą bilans otwarcia likwidacji oraz listę wierzytelności. Bilans otwarcia 

podlega zatwierdzeniu przez Radę Fundacji. 

7. Likwidatorzy ściągną wierzytelności i wypełnią zobowiązania Fundacji. Pozostałe środki 

majątkowe likwidatorzy przeznaczą na cele tożsame z celami Fundacji; zadysponowanie 

tymi środkami nie może nastąpić przed upływem terminu określonego w ust. 5 powyżej oraz 

wymaga zgody Rady Fundacji. 

8. Likwidatorzy sporządzą sprawozdania likwidacyjne i przedstawią je do zatwierdzenia 

Radzie Fundacji. 

9. Likwidatorzy zgłoszą zakończenie likwidacji do rejestru załączając zatwierdzone     

sprawozdania likwidacyjne wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru. 

 

Rozdział IX. Postanowienia końcowe. 

 

§ 45. 

Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej 

Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi Fundatorzy 

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, zwanych dalej "osobami bliskimi"; 

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, 

jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

4) zakupu przez Fundację towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

§ 46. 

W skład pierwszego Zarządu Fundacji powołuje się: 

1)  Martę Kościk-  Prezesa Zarządu Fundacji; 

2)  Aleksandrę Wojciechowską - Wiceprezesa Zarządu Fundacji. 


