STATUT
FUNDACJI KREACJA CIAŁA PLUS
Postanowienia ogólne.

§1
1.

Fundacja pod nazwą FUNDACJA KREACJA CIAŁA PLUS zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez
Katarzynę Zborowską-Grobelną zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza Elżbietę Zielińską w kancelarii notarialnej w Poznaniu przy ul. Karola Libelta 1/3 w dniu 21
września 2018 roku, działa na podstawie Ustawy o Fundacjach oraz zapisów niniejszego statutu.

2.

Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§2

1.

Fundacja ma osobowość prawną.

2.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

§3
1.

Siedzibą fundacji są Jankowice.

2.

Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§4
1.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.

2.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.

3.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji w kraju i
zagranicą.

4.

Fundacja prowadzi działalność w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
§5

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku zawierającym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątkę z
danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, nagrody oraz wyróżnienia i przyznać je osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub dla celów Fundacji.
4. Fundacja może nadawać, dla osób szczególnie zasłużonych dla Fundacji, honorowe tytuły.

Cele i zasady działania Fundacji.
§6
Celami Fundacji są:

1.

Ochrona i promocja zdrowia.

2.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

3.

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

4.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

5.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób.

6.

Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

7.

Pogłębienie wiedzy i świadomości społecznej w zakresie problemów społecznych i zdrowotnych.

8.

Propagowanie i wdrażanie najnowszych trendów światowych w utrzymaniu pozytywnej postawy i zdrowia.

9.

Kształtowanie postaw twórczych.

10. Wzrost świadomości żywieniowej i zdrowotnej społeczeństwa.
11. Edukacja zdrowotna wszystkich grup wiekowych społeczeństwa.
12. Rozpowszechnianie najnowszej wiedzy z zakresu żywienia i dietetyki.
13. Poprawa jakości opieki nad pacjentami.
14. Edukacja seksualna wszystkich grup społecznych.
15. Przeciwdziałanie bezrobociu.
16. Wzrost świadomości ekonomicznej społeczeństwa oraz wspieranie małych firm.
17. Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia jakości usług edukacyjnych i ich silniejszego powiązania z
rynkiem pracy.
18. Promocja i wsparcie rozwoju utalentowanych osób.

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.

Działalność fizjoterapeutyczna.

2.

Działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów i psychoterapeutów.

3.

Działalność paramedyczna.

4.

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

5.

Trening psychogenny kształtujący osobowość i postawy społeczne.

6.

Warsztaty zdrowotne.

7.

Warsztaty z asertywności oraz unikania medialnych manipulacji.

8.

Warsztaty na temat akceptacji własnego ciała.

9.

Warsztaty z przedsiębiorczości.

10. Kompleksowe, pozamedyczne wsparcie dla osób chorych, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i
wartości.
11. Indywidualna terapia dostosowana do potrzeb pacjenta.
12. Edukacja pracowników medycznych w zakresie żywienia pacjentów.
13. Opracowanie materiałów informacyjnych dla prasy i mediów w zakresie zdrowia i żywienia.
14. Treningi relaksacyjne i rozluźniające oraz medytacje.

§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżnych z jej
celami.
Majątek i dochody Fundacji.
§9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora zgodnie z Ustawą z dnia 6 kwietnia
1984 o fundacjach oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. Na realizację celów Fundacji
Fundator wnosi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych), z czego 1. 000 zł (jeden tysiąc
złotych) przeznaczony jest na działalność gospodarczą Fundacji.
§ 10
1.

Majątek Fundacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.

Źródłami powstawania majątku są w szczególności:
2.1

Datki, darowizny, spadki, zapisy.

2.2

Dotacje i subwencje oraz granty.

2.3

Zbiórki i imprezy publiczne

2.4

Dochody z majątku Fundacji.

2.5

Odsetki i lokaty bankowe.

2.6

Przychody z działalności gospodarczej.

3. Dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) uzyskiwany przez Fundację może być wykorzystywany
wyłącznie na cele określone w statucie.
4. O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków,
zapisów, sponsoringu i innych mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji.
5. Majątek Fundacji nie może być uszczuplony i winien stanowić trwałą podstawę bytu Fundacji.
6. Zarząd Fundacji może jednak poszczególne obiekty majątkowe sprzedawać, pod warunkiem, że
uzyskane ze sprzedaży sumy będą przekazane na działalność statutową.
§11
1.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji zadań
statutowych.

2.

Prowadzenie działalności gospodarczej regulowane jest przez Regulamin Prowadzenia Działalności
Gospodarczej uchwalany przez Zarząd.

3.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

a) Działalność agencji reklamowych- 73.11.Z
b) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z
c) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z,
d) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z
d) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – 73.12.A
e) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12. B,
f) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - 73.12.C
g) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,
h) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
i) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A )
j) Działalności w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów i psychoterapeutów. (85.60.Z,
87.20.Z,88.99.Z)
k) Praktyka lekarska specjalistyczna 86.22.Z
l) Działalność paramedyczna 86.90.D
m) Wydawanie gazet (58.13.Z)
n) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
o) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
p) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
r) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
s) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
t) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
u) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
w) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
y) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z)
z) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C)
aa) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)

ab) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
ac) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
ad) Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)
ae) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)
af) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)
ag) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach 47.74.Z
ah) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.1, 87.2, 87.3)
ai) Pomoc społeczna bez zakwaterowania (88.1, 88.9)

§ 12
4.

Dochody pochodzące ze spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko
z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

5.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd
Fundacji.

Władze Fundacji.
§ 13
Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

1.

Zarząd Fundacji.
§ 14
1.

Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób.

2.

Członków Zarządu powołuje Fundator. Pierwszy Zarząd będzie się̨ składał z jednego członka, tworzy go
Katarzyna Zborowska-Grobelna.

3.

Kadencja Członka Zarządu trwa 5 lat.

4.

Fundator może określić funkcję Członka Zarządu.

5.

Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.

6.

Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku:
5.1

Odwołania przez Fundatora.

5.2

Śmierci.

5.3

Zrzeczenia się funkcji.
§ 14

1.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:
2.1

Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.

2.2

Uchwalanie regulaminów.

2.3

Zarządzanie majątkiem Fundacji.

2.4

Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.

2.5

Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów.

2.6

Przyjmowanie datków, darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

2.7

Zatwierdzanie Sprawozdania Finansowego.

3.

Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał przyjmowanych jednogłośnie.

4.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie i miejscu obrad pocztą
elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

5.

O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

6.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji lub zatrudniać pracowników do wykonywania określonych prac na rzecz Fundacji.
Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przygotować roczne sprawozdanie

7.

z działalności Fundacji.

Rada Fundacji
§ 15

1.

Rada Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.

2.

Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator.

3.

Członkowie Rady powoływani są na czas nieokreślony, o ile Fundator nie wskaże innego okresu kadencji.

4.

Fundator może określić funkcję Członka Rady.

5.

Członkowie Rady nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

6.

Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności minimum jednego Członka
Rady.

7.

Mandat Członka Rady wygasa w przypadku:
5.1

Odwołania przez Fundatora.

5.2

Śmierci.

5.3

Zrzeczenia się funkcji.
§ 16

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym Fundacji.
2. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.
3. Do kompetencji Rady Fundacji należą:
a) określanie długofalowych kierunków rozwoju Fundacji
b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji

c) wspieranie Fundacji od strony promocyjnej
d) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Fundacji
e) podpisywanie umów z Członkami Zarządu Fundacji
f) opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego Fundacji

Sposób Reprezentacji.
§ 17
Członkowie Zarządu reprezentuje Fundację łącznie.

Zmiana statutu.
§ 18
1.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.

2.

Zmiany statutu mogą dotyczyć również celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona

i określonych w akcie założycielskim.

Postanowienia końcowe.
§ 19
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.
§ 20

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają
w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 21
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 Fundacji.
§ 22

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 23
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu
Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

