
Statut Fundacji Koalicja dla wcześniaka 

§ 1 

1. Fundacja Koalicja dla wcześniaka (zwana dalej „Fundacją”) działa na podstawie ustawy o 

fundacjach z dnia 6.04.1984 r. oraz postanowień niniejszego Statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez prof. Marię Katarzynę Borszewską-Kornacką, Elżbietę 

Brzozowską, Adrianę Misiewicz (zwane dalej „Fundatorami”). 

3. Podstawą utworzenia Fundacji jest Akt Notarialny sporządzony dnia 13.05.2019 r przez zastępcę 

notarialnego Artura Rosińskiego, zastępcę Małgorzaty Nowosielskiej  (Repertorium A nr 

2153/2019). 

4. Fundacja posiada osobowość prawną. 

5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia. 

6. Nazwa Fundacji brzmi „Fundacja Koalicja dla wcześniaka”. 

7. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. 

8. Fundacja prowadzi stronę internetową www.koalicjadlawczesniaka.pl 

§ 2 

1. Fundacja została utworzona na czas nieokreślony. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. 

3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić 

działalność również poza granicami Polski, jeśli wymaga tego realizacja celów statutowych. 

4. Fundacja może współpracować z krajowymi organizacjami o takich samych lub podobnych 

celach. 

5. Fundacja może współpracować z zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o takich 

samych lub podobnych celach. 

 

§ 3 

1. Celami Fundacji są:  

a. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia (w szczególności na temat porodów 

przedwczesnych, wcześniactwa, zdrowia noworodków i wcześniaków, zdrowia kobiet w 

ciąży), 

b. Edukacja na temat  profilaktyki zdrowotnej  dotyczącej ciąży (zapobieganie porodom 

przedwczesnym), zdrowia noworodków i wcześniaków, możliwości wspierania rozwoju 

noworodków i wcześniaków, rehabilitacji, wsparcia rodziców i bliskich, 

c. Wsparcie psychologiczne i promocja w zakresie zdrowia psychicznego rodziców, 

d. Prowadzenie szkoleń, warsztatów i innych działań dotyczących zdrowia noworodków i 

wcześniaków, a także zdrowia publicznego, innowacji, profilaktyki zdrowotnej, kultury, 

sztuki, stylu życia, komunikacji, edukacji i psychologii, 

e. Ochrona i promocja zdrowia noworodków i wcześniaków, w tym profilaktyki chorób 

zagrażających wcześniakom, zasad prawidłowego żywienia i odżywiania, zasad racjonalnej 

rehabilitacji i aktywności fizycznej, 

f. Zbieranie i upowszechnianie danych na temat stanu opieki nad pacjentami, 

g. Inicjacja, organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych, 

h. Promocja wiedzy o świecie i społeczeństwie, 



i. Działalność edukacyjna skierowana zarówno do dzieci, jak i do osób dorosłych. 

 

2. Fundacja realizuje swoje cele przez: 

a. Organizację akcji społecznych propagujących założone cele Fundacji, 

b. Organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, kursów w celu realizacji celów statutowych 

Fundacji, 

c. Organizowanie imprez i spotkań związanych z realizacją celów statutowych Fundacji, 

d. Prowadzenie badań rynku i opinii społecznej, opracowywania raportów, analiz i ekspertyz 

oraz ich publikację związanych z realizacją celów statutowych Fundacji, 

e. Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w celu realizacji celów Fundacji, 

f. Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej w tym wydawanie broszur, ulotek, 

materiałów informacyjno-edukacyjnych, w tym w mediach społecznościowych i prasie, 

g. Działalność reklamowa w ramach kampanii społecznych, 

h. Promowanie dobrych praktyk związanych z ochroną zdrowia i edukacją prozdrowotną, 

i. Współpracę z przedszkolami oraz szkołami publicznymi i niepublicznymi, instytucjami, 

klubami, fundacjami, stowarzyszeniami, firmami farmaceutycznymi oraz osobami fizycznymi i 

prawnymi w celu realizacji celów statutowych, 

j. Współdziałanie z innymi organizacjami, osobami prawnymi i instytucjami w realizacji celów 

statutowych. 

 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. 

Zakres działalności gospodarczej obejmuje: 

a. 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane 

b. 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 

c. 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych 

d. 82.30.Z - Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów 

e. 85.60.Z - Działalność wspomagającą edukację 

f. 63.12.Z - Działalność portali internetowych 

g. 90.03.Z - Artystyczną i literacką działalność twórczą 

h. 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie skalsyfikowana 

i. 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji  artystycznej 

 

§4. 

1. Fundacja może, w zakresie realizowania swoich celów statutowych, ustanawiać certyfikaty, 

nagrody, odznaczenia, przyznawać wyróżnienia, tytuły honorowe oraz przyznawać je osobom 

fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub akcji prowadzonych przez Fundację.  

2. Certyfikaty, nagrody, odznaczenia, wyróżnienia i tytuły honorowe przyznaje Zarząd  

§5. 

1. Majątek Fundacji stanowią: 

a. fundusz założycielski, o którym mowa w ust. 2 poniżej, 

b. środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania 



 

2. Na realizacje celów wybranych przez Fundację Fundatorzy przeznaczają kwotę pieniężną 

1.500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji, 

z czego 1 000,00 złotych będzie przeznaczony na działalność gospodarczą..  

 

3. Dochody  Fundacji pochodzą z: 

a. Darowizn 

b. Spadków 

c. Zapisów 

d. Dotacji, subwencji oraz grantów 

e. Ofiarności publicznej 

f. Zbiórek publicznych 

g. Odsetek 

h. Wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej 

 

4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysków. Całość przychodów oraz dochodów uzyskiwanych 

przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową. 

 

5. Działalność statutowa jest realizowana ze środków własnych Fundacji. 

 

6. Fundacja prowadzi dokumentację księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne. 

 

7. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania. 

 

§6. 

1. Organem Fundacji jest: Zarząd Fundacji (zwany dalej „Zarządem”). 

2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

3. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 (od jednej do trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu. 

4. Do reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów 

w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie. 

5. Kadencja Zarządu jest nieokreślona i trwa aż do odwołania. 

6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji. 

7. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. 

8. Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy . 

9. Członek zarządu, w tym Prezes Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację, w tym ze 

skutkiem natychmiastowym z pełnienia funkcji. 

10. Zarząd Fundacji będzie trzyosobowy. Na Prezesa Zarządu Fundatorzy powołują Panią prof. 

Marię Katarzynę Borszewską-Kornacką, na Wiceprezesów Zarządu Panią Elżbietę Brzozowska 

i Panią Adrianę Misiewicz 

11. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez 

Fundatorów w każdym momencie. 

12. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce innego członka Zarządu, 



b. Utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c. Śmierci członka Zarządu 

d. Odwołania przez Fundatorów. 

13. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji. Jego wysokość 

będzie określana w zależności od środków pozyskanych na realizację poszczególnych 

projektów uchwałą Zarządu. 

14. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

a. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

b. Wytyczanie i zatwierdzanie głównych kierunków działalności Fundacji; 

c. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji; 

d. Realizacja celów statutowych; 

e. Sporządzanie planów działań Fundacji oraz budżetu; 

f. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 

g. Inicjowanie działań w celu zmiany Statutu Fundacji przez Fundatorów; 

h. Zatrudnianie pracowników oraz nawiązywanie współpracy z wolontariuszami. W 

zakresie odpłatnego zatrudniania pracowników, każdorazowo musi być to 

potwierdzone przez Fundatorów. 

15. Zarząd  1 raz w roku obowiązany jest przedkładać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji 

na ręce Fundatorów. 

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

pół roku. 

17. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. O posiedzeniach Zarządu muszą zostać 

poinformowani wszyscy członkowie Zarządu mailowo lub telefonicznie. 

18. Posiedzenia Zarządu służą również podejmowaniu uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W 

przypadku równego rozłożenia głosów, decydującym głosem jest głos Prezesa Zarządu. 

19. Zarząd Fundacji odpowiada przed Fundatorami w zakresie realizacji celów statutowych. 

20. Zarząd Fundacji może powołać Radę Naukową Fundacji, której kadencja będzie trwała aż do 

odwołania. 

a. Rada Naukowa może być powołana i odwołana większością głosów Członków Zarządu 

b. Członkowie Rady Naukowej mogą być odwołani n skutek: 

i. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce członka Zarządu, 

ii. Utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

iii. Śmierci członka Rady Naukowej 

iv. Odwołania przez Członków Zarządu większością głosów.. 

 

§ 7 

Zmian w Statucie Fundacji dokonują Fundatorzy na wniosek Zarządu. 

§ 8 

Fundacja składa corocznie właściwemu organowi sprawozdanie ze swojej działalności. 



§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w 

szczególności ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. 

Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Fundatorów. 

 

 

 


