
Załącznik do Uchwały Nr 1/2023  
Fundatora Fundacji Akademia Małego Lekarza 

z dnia 2 stycznia 2023 roku 
w sprawie ustalenia Statutu Fundacji Akademia Małego Lekarza 

 
	

	
STATUT	

FUNDACJI	AKADEMIA	MAŁEGO	LEKARZA	
	
	

§1	Nazwa	Fundacji	
 
1. Fundacja	 Akademia	Małego	 Lekarza,	 zwana	 dalej	 „Fundacją”	 została	 ustanowiona	 aktem	

notarialnym	 z	 dnia	 2	 stycznia	 2023	 roku,	 sporządzonym	 przez	 Agnieszkę	 Zielińską	 –	

Notariusza	w	Warszawie	(Repertorium	A	numer	…./2023),	przez	Joannę	Agnieszkę	Hubską,	

zwaną	dalej	„Fundatorem”.	

2. Nazwa	 Fundacji	 brzmi:	 Fundacja	 Akademia	 Małego	 Lekarza.	 Fundacja	 może	 używać	

wyróżniającego	ją	znaku	graficznego.		

3. Fundacja	będzie	działać	zgodnie	z	postanowieniami	ustawy	z	dnia	6	kwietnia	1984	roku	o	

fundacjach	oraz	ustawy	z	dnia	24	kwietnia	2003	roku	o	działalności	pożytku	publicznego	i	

wolontariacie	oraz	niniejszego	statutu,	zwanego	dalej	„Statutem”.		

4. Ministrem	właściwym	ze	względu	na	cele	Fundacji	jest	minister	właściwy	do	spraw	zdrowia.	

 
§2	Teren,	czas	i	zasady	działania	Fundacji	

	

1. Siedzibą	Fundacji	jest	m.st.	Warszawa.	 	

2. Fundacja	działa	na	obszarze	Rzeczypospolitej	Polskiej.	

3. Dla	 właściwego	 realizowania	 celu	 Fundacja	 może	 prowadzić	 działalność	 w	 kraju	 i	 poza	

granicami,	na	terenie	innych	państw,	z	poszanowaniem	obowiązujących,	w	tych	państwach,	

przepisów	prawa.		

4. Czas	trwania	Fundacji	jest	nieokreślony.			

5. Fundacja	posiada	osobowość	prawną.		 	

6. Fundacja	 prowadzi	 działalność	 społecznie	 użyteczną	 w	 sferze	 zadań	 publicznych	

określonych	w	ustawie	o	działalności	pożytku	publicznego	 i	wolontariacie	na	 rzecz	ogółu	

społeczności.		

7. Działalność	statutowa	Fundacji	może	być	prowadzona	jako	działalność	nieodpłatna	lub	jako	
działalność	 odpłatna,	 w	 rozumieniu	 przepisów	 ustawy	 o	 fundacjach	 oraz	 ustawy	 o	

działalności	pożytku	publicznego	i	wolontariacie.	Przychód	z	działalności	odpłatnej	pożytku	

publicznego	służy	wyłącznie	celom	statutowym	Fundacji.	

	
	



 

§3	Cele,	formy	i	zakres	działania	Fundacji	
	

1. Celem	Fundacji	jest	społecznie	użyteczna	działalność	pożytku	publicznego	w	sferze	ochrony	

i	 promocji	 zdrowia	 poprzez	 edukację	w	 zakresie	 profilaktyki	 zdrowotnej	 oraz	 rozwijanie	

pasji	do	nauk	medycznych	u	dzieci	i	młodzieży,	w	szczególności:	

1) edukacja	 w	 zakresie	 profilaktyki	 zdrowotnej	 i	 nauk	 medyczno-biologicznych	 dzieci	 w	

wieku	przedszkolnym,	uczniów	szkół	podstawowych	i	średnich,		

2) motywowanie	dzieci	 i	młodzieży	do	dbania	o	własne	zdrowie	 i	prowadzenia	zdrowego	

stylu	życia,	

3) zwracanie	 uwagi	 dzieci	 i	 młodzieży	 na	 pozytywne	 aspekty	 wizyt	 u	 lekarza,	 leczenia,	

przebywania	w	szpitalu,	

4) zapoznawanie	dzieci	i	młodzieży	ze	specyfiką	pracy	lekarza	i	kształtowanie	świadomych	

pacjenckich	postaw,	

5) wzbogacanie	wiedzy	dzieci	i	młodzieży	w	zakresie	budowy	ciała	człowieka	i	jego	fizjologii,	

6) zachęcanie	 dzieci	 i	 młodzieży	 do	 zainteresowania	 się	 medycyną	 i	 wyboru	 zawodu	 w	

przyszłości	z	nią	związaną,	

7) wykształcenie	 u	 dzieci	 i	młodzieży	 postawy	prozdrowotnej,	 związanej	 z	 odpowiednim	

odżywianiem,	aktywnością	fizyczną	i	ogólnym	dbaniem	o	własne	zdrowie,	

8) zmniejszanie	 lęku	 wśród	 dzieci	 i	 młodzieży	 związanego	 z	 gabinetem	 lekarskim	 i	

procedurami	medycznymi.	

2. Fundacja	realizuje	swoje	cele	poprzez:	

1) udział	 i	 organizowanie	 warsztatów	 edukacyjnych	 i	 innych	 wydarzeń,	 w	 zakresie	

objętym	celami	Fundacji,	

2) współpracę	i	koordynację	działań	z	osobami	i	organizacjami	działającymi	w	zakresie	

objętym	celami	Fundacji,	

3) prowadzenie	akcji	informacyjnych,	

4) prowadzenie	działalności	wydawniczej	w	zakresie	objętym	celami	Fundacji,	

5) współdziałanie	 z	 innymi	 instytucjami,	 organizacjami	 i	 osobami	 dla	 osiągnięcia	

wspólnych	 celów,	w	 formie	wsparcia	organizacyjnego,	 częściowego	 lub	 całkowitego	

finansowania	przedsięwzięć	lub	pomocy	w	uzyskaniu	funduszy	z	innych	źródeł.		

3. Do	prowadzenia	swoich	spraw	Fundacja	może	zatrudniać	pracowników,	współpracowników	

lub	korzystać	ze	wsparcia	wolontariuszy.	

	

§4	Majątek	i	dochody	Fundacji	
	

1. Majątek	 Fundacji	 stanowi	 fundusz	 założycielski	 w	wysokości	 1000,00	 zł	 (słownie:	 tysiąc	

złotych)	 przyznany	w	oświadczeniu	woli	 o	 ustanowieniu	 Fundacji	 oraz	 środki	 finansowe,	

nieruchomości,	ruchomości,	inne	aktywa	i	prawa	nabyte	w	toku	jej	działania.	



 

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

1) darowizn,	spadków	i	zapisów,		

2) sponsoringu,	 czyli	 umów	 o	 celowe	 finansowanie	 określonej	 działalności	 lub	

przedsięwzięcia	w	zamian	za	promocję	sponsora,		

3) grantów,	czyli	umów	o	przekazanie	Fundacji	środków	z	obowiązkiem	rozliczenia,		

4) odsetek	od	lokat	bankowych	i	papierów	wartościowych,		

5) dochodów	z	majątku	ruchomego	i	nieruchomego,	

6) dochodów	ze	zbiórek	publicznych,	

7) wynagrodzenia	z	tytułu	prowadzenia	odpłatnej	działalności	statutowej,	

8) dochodów	 z	 praw	 majątkowych,	 szczególności	 papierów	 wartościowych	 i	 innych	

instrumentów	finansowych	dostępnych	na	rynku	kapitałowym,	

9) odsetek	bankowych,	

10) nawiązek	i	kwot	orzeczonych	przez	sąd	do	zapłaty	na	cel	społeczny	realizowany	przez	

Fundację,	

11) innych	źródeł	dopuszczonych	prawem.	

3. Dochody	z	dotacji,	darowizn,	 spadków	 i	 zapisów	mogą	być	użyte	na	realizację	wszystkich	

celów	Fundacji,	jeżeli	ofiarodawcy	nie	postanowili	inaczej.	

4. Dochody	 uzyskiwane	 przez	 Fundację	 przeznaczane	 są	 wyłącznie	 na	 realizację	 celów	

statutowych.	

5. Fundacja	za	swoje	zobowiązania	odpowiada	całym	majątkiem.	

	
§5	Organy	Fundacji	

	

Organem	Fundacji	jest	Zarząd	Fundacji.	

	

§6	Zarząd	Fundacji	
	

1. Zarząd	Fundacji	składa	się	z	jednej	do	trzech	osób,	w	tym	Prezesa,	i	jest	powoływany	przez	

Fundatora	na	okres	wspólnej	kadencji.	Kadencja	Zarządu	Fundacji	trwa	5	lat.	

2. Pracami	Zarządu	Fundacji	kieruje	Prezes.		

3. Fundator	może	być	członkiem	Zarządu	Fundacji.	

4. Funkcję	członka	Zarządu	Fundacji	można	pełnić	przez	więcej	niż	jedną	kadencję.	

5. Członkostwo	w	Zarządzie	Fundacji	wygasa	w	przypadku	rezygnacji,	śmierci	lub	odwołania	

członka	 Zarządu	 Fundacji.	 Fundator	 może	 odwołać	 Zarząd	 Fundacji	 lub	 każdego	 z	 jego	

członków	w	każdym	czasie.	

6. Członkiem	Zarządu	nie	może	być	osoba,	która	została	skazana	prawomocnym	wyrokiem	za	

przestępstwo	z	winy	umyślnej	lub	przestępstwo	skarbowe.	

7. Członkowie	Zarządu	Fundacji	pełnią	swoją	funkcję	honorowo	albo	odpłatnie.	Wynagrodzenie	



 

członków	Zarządu	Fundacji	określa	Fundator.	

	

§7	Prawa	i	obowiązki	Zarządu	oraz	reprezentacja	
	

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

2. Do	kompetencji	i	obowiązków	Zarządu	Fundacji	należy:	

1) kierowanie	bieżącą	działalnością	Fundacji,	

2) realizacja	celów	statutowych	Fundacji,	

3) sporządzanie	planów	pracy	i	budżetu,	

4) sporządzanie	sprawozdań	dotyczących	działalności	Fundacji,	

5) sprawowanie	zarządu	nad	majątkiem	Fundacji,		

6) reprezentowanie	Fundacji	na	zewnątrz,	

7) zatrudnianie	pracowników,	współpracowników	i	ustalanie	wysokości	ich	wynagrodzenia,	

8) zaciąganie	zobowiązań	w	imieniu	Fundacji,	

9) przyjmowanie	darowizn,	zapisów,	subwencji	i	dotacji.	

3. 	W	 przypadku	 Zarządu	 jednoosobowego	 oświadczenia	 woli	 w	 imieniu	 Fundacji	 składa	

Prezes,	zaś	w	przypadku	Zarządu	wieloosobowego	 	oświadczenia	woli	w	imieniu	Fundacji	

składa	 dwóch	 członków	 Zarządu	 Fundacji	 działających	 łącznie.	 Zarząd	 może	 ustanawiać	

pełnomocników	udzielając	im	pełnomocnictwa	szczególnego.	

	

§8	Posiedzenia	Zarządu		
	

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

2. Posiedzenia	 Zarządu	 zwołuje	 Prezes,	 przesyłając	 informację	 o	 terminie,	 miejscu	 oraz	 o	

proponowanym	 porządku	 obrad	 pocztą	 elektroniczną,	 a	 w	 przypadku	 braku	 takiej	

możliwości,	telefonicznie	na	co	najmniej	3	dni	przed	planowanym	posiedzeniem.	

3. O	posiedzeniu	muszą	zostać	poinformowani	wszyscy	członkowie	Zarządu.	

4. W	przypadku	Zarządu	jednoosobowego	ust.	2	i	3	nie	znajduje	zastosowania.	

5. Zarząd	podejmuje	decyzje	podczas	posiedzeń	w	formie	uchwał	zwykłą	większością	głosów	

członków	obecnych	na	 posiedzeniu	 Zarządu,	 chyba	 że	 Statut	 stanowi	 inaczej.	 Głosowanie	

odbywa	 się	 pisemnie	 lub	 przy	 pomocy	 środków	 porozumiewania	 się	 na	 odległość,	 o	 ile	

wszyscy	członkowie	Zarządu	wyrażą	zgodę	na	tę	formę	głosowania.	W	przypadku	równego	

rozłożenia	głosów	decyduje	głos	Prezesa	Zarządu.	

6. Uchwały	Zarządu	mogą	 też	być	podejmowane	w	 trybie	 obiegowym,	w	 formie	 głosowania	

pisemnego,	o	ile	wszyscy	członkowie	Zarządu	Fundacji	wyrażą	zgodę	na	taki	tryb.	

	
	
	



 

§9	Zmiany	Statutu		
	

Zmian	w	statucie	Fundacji	dokonuje	Fundator.	

	

§10	Połączenie	Fundacji	
	

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

2. Połączenie	 z	 inną	 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	 w	 drodze	

jednomyślnej	uchwały,	po	uzyskaniu	opinii	Fundatora.		

	

§11	Likwidacja	Fundacji	

	

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

wyczerpania	się	jej	środków	finansowych	i	majątku.	

2. Decyzję	o	likwidacji	Fundacji	podejmuje	Zarząd	Fundacji	w	drodze	jednomyślnej	uchwały,	po	

uzyskaniu	opinii	Fundatora.	

3. Likwidację	 Fundacji	 przeprowadza	 likwidator	 powołany	 przez	 Zarząd.	 Jeśli	 Zarząd	 nie	

powoła	likwidatora,	likwidację	prowadzi	Prezes.		

4. Środki	 majątkowe	 pozostałe	 po	 likwidacji	 Fundacji	 mogą	 być	 przekazane	 na	 rzecz	

działających	w	Rzeczpospolitej	Polskiej	organizacji	o	celach	zbliżonych	do	celów	Fundacji.		

	

§12	Inne	postanowienia	

	

1. Do	Statutu	dołącza	się	oświadczenie	Fundatora	o	wskazaniu	ministra	właściwego	ze	względu	

na	cele	Fundacji.	

2. Fundacja	składa	właściwemu	ministrowi	corocznie	sprawozdania	ze	swojej	działalności	za	

rok	ubiegły,	zgodnie	z	odrębnymi	przepisami	prawa.	

3. Rokiem	sprawozdawczym	Fundacji	jest	rok	kalendarzowy.	

4. Fundator	podejmuje	decyzje	w	formie	pisemnych	uchwał.	

5. Statut	wchodzi	w	życie	z	dniem	wpisania	Fundacji	do	Krajowego	Rejestru	Sądowego.	

	

	

	


