
 

STATUT 

 

 Fundacji EcoMedica 

im. dr Jolanty Mikołajewicz 

w Warszawie 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1  

Nazwa Fundacji 

 

1. Fundacja pod nazwą: Fundacja EcoMedica im. dr Jolanty Mikołajewicz, zwana dalej 

Fundacją, ustanowiona przez: Irenę Gałecką, Jacka Giovanoli - Jakubczaka, Sławomira 

Mikołajewicza i Dariusza Szymańskiego zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym 

sporządzonym przez Marka Płaskę notariusza w Warszawie w Kancelarii Notarialnej w 

Warszawie przy ul. Szpitalnej 8 za numerem repertorium A Nr 8618/2009  dnia 9 czerwca 

2009 roku, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 

(Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu. 

2. Fundacja posiada osobowość prawną.  
 

§ 2  

Teren działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji 

 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą 
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. 

3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, 

przedstawicielstwa i filie. 

4. Fundacja może tworzyć oddziały za granicą. 
 

§ 3  

Czas trwania Fundacji 

 

Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony. 

 

§ 4  

Organ nadzorujący 

 

Organem nadzorującym Fundację jest Minister Zdrowia. 

 

Rozdział II 

Przedmiot i formy działania Fundacji 

 

§ 5 

Cele i formy działania Fundacji 

 

1. Celem Fundacji jest : 

1) promowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnej medycyny ekologicznej, 



 

2) działalność w sferze ochrony i promocji zdrowia na rzecz osób dotkniętych lub 

 zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi, 

3) działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz działalność na rzecz

 organizacji, których celami statutowymi jest pomoc społeczna, promocja zdrowia i

 ochrona środowiska, 

4) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki 

 zdrowotnej szczególnie w zakresie zagrożeń cywilizacyjnych, 

5) popularyzowanie problemów związanych z autyzmem, 

6) propagowanie najnowszej wiedzy medycznej, biomedycznej i terapeutycznej co do 

 sposobów leczenia autyzmu w oparciu o najnowsze badania na świecie, 

7) propagowanie metod leczniczych, uzupełniających medycynę współczesną, 
8) prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób dotkniętych autyzmem (i ich 

 rodzin) oraz innych osób stosujących metody medycyny ekologicznej w leczeniu

 różnych schorzeń, które były wcześniej bezskutecznie leczone wszelkimi metodami, 

9) aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i dotkniętych autyzmem. 

2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona odrębnie jako działalność 
nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną w następującym zakresie: 

1) współpracę z władzami samorządowymi, placówkami naukowo – badawczymi, 

 instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się
 problematyką będącą przedmiotem działania Fundacji, 

2) współpracę z publicznymi lub niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz 

 innymi podmiotami w celu prowadzenia w Polsce diagnozy, leczenia i terapii autyzmu 

 oraz diagnostyki laboratoryjnej, zgodnej z najnowszymi światowymi standardami,  

3) ustanawianie stypendiów naukowych dla lekarzy i finansowanie uczestnictwa w 

 konferencjach naukowych, seminariach i zjazdach, których tematyka jest zgodna z

 celami Fundacji, 

4) uczestniczenie w programach na rzecz aktywizacji zawodowej osób 

 niepełnosprawnych i dotkniętych autyzmem  - realizowanych jako zadania własne lub 

 we współpracy z zainteresowanymi podmiotami,  

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi, zakładami pracy, szkołami, 

 przedszkolami, w rozwijaniu sieci placówek wykorzystujących metody profilaktyki i

 leczenia według medycyny ekologicznej, 

6) działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy 

 wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej, 

7) finansowanie własnej działalności badawczej, diagnostycznej i leczniczej, 

8) pozyskiwanie funduszy na realizację celów Fundacji. 

4.  Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną w następującym zakresie: 

1) prowadzenie badań naukowych i rozwojowych w zakresie nauk przyrodniczych, 

2) prowadzenie działalności związanej z organizacją targów, konferencji, prelekcji oraz  

 wystaw, 

3) organizację i prowadzenie działalności szkoleniowej, kursów oraz praktyk  

 zawodowych zgodnych z celami Fundacji, 

4) szkolenie lekarzy zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o zawodach lekarza i 

 lekarza dentysty, 

5) organizację szkoleń dla rodziców, lekarzy i terapeutów oraz innych osób

 zainteresowanych problemem autyzmu, 



 

6)  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

7)  prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie celów Fundacji. 

 

Rozdział III 

Majątek Fundacji 

 

§ 6 

Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji 

 

1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 9.000,-  

(dziewięć tysięcy) złotych wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. 

2. Fundacja może tworzyć inne fundusze, w tym rezerwowy i celowe, m.in. takie jak 

stypendialny, prac badawczo-rozwojowych, wydawniczy. 

 

§ 7 

Dochody Fundacji 

 

1. Dochody Fundacji pochodzą z: 

1) darowizn, spadków i zapisów, 

2) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 

3) dotacji i subwencji osób prawnych, 

4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, ofiarności publicznej, 

5) dywidendy i zysków z akcji i udziałów, 

2.  Fundacji zabrania się:  
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 

do członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, 

2) wykorzystywania lub przekazywania majątku organizacji na rzecz 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 

preferowanych warunkach, 

3) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 

§ 8 

Sposób dysponowania majątkiem Fundacji 

 

1. Majątek Fundacji może służyć wyłącznie realizacji działalności statutowej. Dochody 

uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych 

oraz odtwarzanie i powiększanie jej majątku niezbędnego dla realizacji celów statutowych.  

2. Wynagrodzenia uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności nie mogą przekraczać 
wysokości zapewniającej zwrot kosztów i zapewnienie ciągłości tej działalności w tym 

nakładów niezbędnych dla realizacji celów.  

3. Dywidendy i zyski z akcji i udziałów w spółkach handlowych mogą być przeznaczane 

wyłącznie na finansowanie celów statutowych.  

4. Darowizny, spadki, zapisy, przychody z ofiarności publicznej mogą być przeznaczane na 

oznaczone cele statutowe zgodnie z uchwałą Zarządu, o ile darczyńcy, spadkodawcy lub 

inni ofiarodawcy nie wskazali określonego celu statutowego. 

 



 

§ 9 

Finanse Fundacji, księgi rachunkowe 

 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami. 

 

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

 

§ 10 

Organy Fundacji 

 

1. Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym Fundacją. 
3. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym w zakresie działalności 

Fundacji. 

 

§ 11  

Sposób powoływania Zarządu 

 

1. Członków pierwszego Zarządu powołują w drodze jednomyślnej uchwały Fundatorzy. 

2. Organem uprawnionym do powoływania i odwoływania członków Zarządu, z 

zastrzeżeniem ust. 1 powyżej jest Rada Fundacji. 

3. W przypadku, gdy po upływie kadencji Zarządu nowy jego skład nie został powołany, 

Zarząd w dotychczasowym składzie sprawuje swe funkcje do czasu powołania nowego 

Zarządu. 

 

§ 12 

Skład Zarządu, kadencja, odwołanie 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków. Pracami Zarządu kieruje Prezes 

Zarządu. 

2. Zarząd powołany jest na kadencję 5 lat. Skład Zarządu określa Rada Fundacji przed 

dokonaniem wyboru nowego Zarządu. 

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą wygaśnięcia mandatu, rezygnacji,  odwołania lub 

śmierci członka Zarządu. 

4. Odwołanie członka Zarządu przed upływem mandatu może nastąpić (w każdym czasie w 

drodze uchwały Rady Fundacji)  w przypadku: 

1) złożenia rezygnacji; 

2) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka 

 Zarządu; 

3) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania 

 funkcji; 

4) nienależytego wypełnienia funkcji członka Zarządu; 

5) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 

5. Czynności prawnych wobec Członków Zarządu w imieniu Fundacji jak również zawierania 

umów przez Fundację z Członkami Zarządu, dokonuje Przewodniczący Rady Fundacji lub 

powołany uchwałą Rady Fundacji pełnomocnik do tego celu ustanowiony.  

 



 

§ 13 

 Kompetencje Zarządu 

 

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w 

imieniu Fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu 

wieloosobowego Prezes Zarządu łącznie z Członkiem  Zarządu. 

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a 

w szczególności: 

1) uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych 

Fundacji; 

2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 

3) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów; 

4) ustalanie wysokości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla 

 pracowników Fundacji; 

5) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich do 

 zatwierdzania Radzie Fundacji; 

6) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie, połączenia i likwidacji Fundacji; 

7) dysponowanie dochodami na cele statutowe, 

8) ustalanie zasad rachunkowości i planu kont oraz tworzenie, znoszenie i 

 gospodarowanie funduszami Fundacji. 

3.  Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku 

równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

4.  Członkowie Zarządu prowadzą sprawy Fundacji samodzielnie w granicach ustalonych 

regulaminem Zarządu. 

 

§ 14 

Rada Fundacji 

 

1. Ustanawia się Radę Fundacji w składzie od 3 do 7 członków. 

2. Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcję honorowo, z tym że mogą otrzymywać z tytułu 

pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w 

wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o 

wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

 

§ 15 

Kadencja i skład Rady Fundacji 

 

1. Rada Fundacji dokonuje wyboru nowych członków spośród osób, które wspierały 

finansowo Fundację, bądź w inny sposób oddały istotne zasługi w realizacji celów 

Fundacji. 

2. Rada Fundacji dokonuje wyboru nowych członków spośród kandydatów przedstawionych 

przez Zarząd Fundacji. Pierwszą Radę Fundacji wybierają w drodze uchwały Fundatorzy. 

3. Radę Fundacji powołuje się na kadencję 5 lat. 

4. Członków pierwszej Rady Fundacji powołują Fundatorzy. 

5. Fundatorzy mogą być członkami Rady Fundacji. 

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z przyczyn wymienionych w § 12 pkt. 3 i 4 

powyżej. 

7. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona 

Przewodniczącego. 



 

8. Członkiem Rady Fundacji nie może być: 
1) członek Zarządu, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

2) likwidator, kierownik placówki, przedstawicielstwa, zakładu bądź oddziału Fundacji 

oraz zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny 

pracownik podległy bezpośrednio członkowi Zarządu Fundacji, 

3) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

 

§ 16 

Zadania i kompetencje Rady Fundacji 

 

1. Do zadań Rady Fundacji należy: 

1) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji; 

2) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji; 

3) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji; 

4) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd; 

5) uchwalanie regulaminu funkcjonowania Zarządu; 

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, sprawozdania 

 finansowego oraz udzielanie absolutorium z wykonania obowiązków; 

7) zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, pracowników biura oraz 

 oddziałów, zakładów, przedstawicielstw i filii Fundacji. 

2. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady 

Fundacji w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. 

3. W posiedzeniach Rady Fundacji bierze udział członek Zarządu Fundacji, o ile zostanie 

zaproszony do wzięcia udziału w jej pracach lub wezwany do złożenia wyjaśnień. 
4. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być także zaproszone osoby i 

przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

5. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane bezwzględną większością głosów obecnych. Dla 

ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jej członków w tym 

Przewodniczącego. 

6. Każdy członek Rady Fundacji posiada jeden głos. Osoby wymienione w punkcie 4 powyżej 

nie biorą udziału w głosowaniach Rady Fundacji. 

7. Uchwały Rady Fundacji, poza sprawami powoływania i odwoływania członków Zarządu i 

Rady Fundacji, rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań z działalności Zarządu oraz 

sprawozdania finansowego i udzielania absolutorium, mogą zostać powzięte także w trybie 

pisemnym poza posiedzeniem Rady. Dla ważności uchwały powziętej w trybie pisemnym 

wymagane jest oddanie pisemnych głosów dających za uchwałą bezwzględną większość 
2/3 wszystkich członków Rady Fundacji. 

8. Rada Fundacji może uchwalić swój regulamin. 

 

Rozdział V 

Zmiana statutu Fundacji 

 

§ 17 

Zmiana statutu Fundacji 

 

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji. 

2. Uchwały w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji, po zasięgnięciu opinii Rady 

Fundacji. 



 

Rozdział VI 

Połączenie z inną fundacją 

 

§ 18 

Połączenie z inną fundacją 

 

1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się 
z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane 

strony. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji. 

3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii 

Rady Fundacji. 

 

Rozdział VII 

Likwidacja Fundacji 

 

§ 22 

Likwidacja Fundacji 

 

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

wobec wyczerpania środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. 

 

§ 23 

Sposób likwidacji Fundacji 

 

1. Likwidatora Fundacji powołuje Zarząd. 

2.  Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 

1) zgłoszenie wniosku do właściwego sądu o wpisanie otwarcia likwidacji; 

2) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia

 wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia; 

3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli; 

4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań; 
5) ściągnięcie wierzytelności. wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku 

 Fundacji; 

6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po 

 zaspokojeniu wierzycieli; 

7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu wraz z wnioskiem o 

 wykreślenie Fundacji z rejestru; 

8) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego. 

 

§ 24 

Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji 

 

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz 

działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych. 

 

 

 



 

Statut Fundacji EcoMedica im. dr Jolanty Mikołajewicz uchwalili jednogłośnie w dniu 

17 czerwca 2009 roku Fundatorzy: 

 

 

 

 

Irena Gałecka      …......................................... 

 

 

 

 

Jacek Giovanoli Jakubczak   …......................................... 

 

 

 

 

Sławomir Mikołajewicz   …......................................... 

 

 

 

 

Dariusz Szymański    …......................................... 


