STATUT FUNDACJI
POMOC DLA PŁODNOŚCI
tekst jednolity z dnia 10.09.2019 r.
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Pomoc dla Płodności, zwana jest dalej „Fundacją”.
2. Fundacja została ustanowiona przez Sylwię Bentkowską, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem
notarialnym sporządzonym dnia 27-08-2019 r. przez notariusza w Warszawie, Panią Marzenę
Gawryś (Rep. A nr 43204/2019)
3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz.U. z 2016 z późn. zm.;) i innych przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy lub
skrótów nazwy w wybranych językach obcych.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. Adres: ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja realizuje cele na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
4. Fundacja może tworzyć na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oddziały i placówki, zaś
za granicą – przedstawicielstwa.
5. Nadzór nad Fundacją ze względu na cele fundacji sprawuje Minister Zdrowia.

§4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się
do realizacji celów fundacji.
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Cele i zasady działania Fundacji
§5
1. Celem fundacji jest:
a) wspieranie działań osób niepłodnych i bezpłodnych, kobiet i par starających się o
dziecko, chorych oraz promocja inicjatyw przez nich podejmowanych
b) tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania i leczenia osób starających się
o dziecko oraz osób dotkniętych niepłodnością i bezpłodnością
c) edukacja społeczna oparta na wiedzy o niepłodności, bezpłodności i sposobach
leczenia
d) inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji społecznej osób
borykających się z niepłodnością, długotrwale starających się o dziecko
e) promowanie informacji o prawach kobiet starających się o dziecko oraz będących w
ciąży, w tym w zakresie równego traktowania w miejscu pracy
f) promowanie informacji i edukacja pracodawców w zakresie problematyki, potrzeb
oraz wyzwań par – w tym głównie kobiet – w trakcie procesu leczenia oraz starań o
dziecko
g) inicjowanie dialogu pomiędzy stroną społeczną, pracodawcami oraz osobami/parami
niepłodnymi w obszarze wyzwań związanych z leczeniem niepłodności
h) inicjowanie współpracy, rozwoju wiedzy oraz wsparcia pomiędzy obywatelami,
podmiotami świadczącymi usługi medyczne a instytucjami międzynarodowymi
wspierającymi obszar leczenia niepłodności
i) działalność w zakresie ochrony zdrowia i życia, szczególnie w zakresie ochrony
zdrowia matek, ojców i dzieci,
j) promowanie i wspieranie rozwoju nauki i wiedzy medycznej w zakresie ginekologii i
położnictwa, a szczególnie leczenia niepłodności,
k) inicjowanie, promocja i wspieranie działań szkoleniowych i edukacyjnych
w środowiskach lekarzy, pielęgniarek i położnych, studentów oraz studentów
medycyny w zakresie ginekologii, położnictwa i leczenia niepłodności,
l) inicjowanie, promocja i wspieranie działań szkoleniowych i edukacyjnych w zakresie
profilaktyki płodności w szkołach ponadpodstawowych,
m) promowanie naturalnych metod leczenia niepłodności,
n) ogólnopolska promocja płodności i profilaktyki niepłodności,
o) popularyzacja i rozpowszechnianie wiedzy o zdrowiu, szczególnie wiedzy
o przekazywaniu życia, profilaktyce niepłodności, profilaktyce chorób przenoszonych
drogą płciową i profilaktyce chorób nowotworowych,
p) wspieranie zdrowego podejścia do życia i świata oraz aktywizacja społeczeństwa
w zakresie promocji zachowań prozdrowotnych,
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q) promocja macierzyństwa,
r) budowanie więzi społecznych poprzez działania na rzecz wyrównywania dostępu do
nowoczesnych usług medycznych, umożliwienie nowoczesnego leczenia osobom
niezamożnym, wspomaganie leczenia niepłodności,
s) międzynarodowa wymiana i edukacja w zakresie leczenia niepłodności
t) promocja i organizacja wolontariatu.
§6
Fundacja jest organizacją non profit. Działalność statutowa Fundacji określona w § 6 Statutu
będzie finansowana przez Fundację i jest niedochodowa.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. inicjowanie rozwiązań prawnych i systemowych związanych ze wsparciem osób
starających się o dziecko, w tym w szczególności osób i par niepłodnych,
2. współpracę z instytucjami publicznymi, ośrodkami badawczymi, szpitalami oraz
mediami oraz organizacjami pozarządowymi z Polski i zagranicy,
3. organizację instytutów naukowych i badawczych,
4. realizację programów związanych z ochroną zdrowia i życia, w tym w szczególności
programów leczenia i profilaktyki w zakresie ginekologii, położnictwa i leczenia
niepłodności oraz profilaktyki onkologicznej,
5. tworzenie sieci lokalnych grup samopomocowych, wspierających osoby/pary starające
się o dziecko a w szczególności niepłodne oraz dające wsparcie dla osób/par
bezpłodnych
6. uczestnictwo w konsultacjach społecznych aktów prawnych i rozwiązań systemowych
wpływających na sytuację osób i par starających się o dziecko a w szczególności
niepłodnych oraz kobiet będących w ciąży,
7. prowadzenie kampanii społecznych informacyjnych i edukacyjnych na obszarach
lokalnych oraz ogólnopolskich na temat starania o dziecko, niepłodności,
bezpłodności, wsparcia oraz sposobów leczenia,
8. budowanie świadomości społecznej dotyczącej osób dotkniętych chorobą
niepłodności,
9. tworzenie funduszy ochrony zdrowia, życia, macierzyństwa,
10. organizowanie i współorganizowanie działań edukacyjnych, naukowych, medialnych i
reklamowych, służących rozwojowi i promocji nauki oraz praktyki medycznej
zarówno dla instytucji (w tym jednostki samorządowe i medyczne) jak i osób
prywatnych (w tym w szczególności starających się o dziecko oraz niepłodnych),
11. prowadzenie działalności wydawniczej, dystrybucję wydawnictw w kraju i za granicą,
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12. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i placówkami
naukowymi i leczniczymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z osobami
fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji a także z mediami
elektronicznymi, prasą, radiem i telewizją,
13. organizowanie i udzielanie specjalistycznej pomocy lekarskiej osobom znajdującym
się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
14. organizowanie i promowanie nowoczesnych terapii zwiększających szanse na
wyleczenie,
15. organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji i seminariów poświęconych
ochronie zdrowia i promocji nowatorskich metod leczenia,
16. organizowanie spotkań seminaryjnych i promocyjnych, pomocnych dla propagowania
idei Fundacji,
17. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
18. organizowanie imprez i aukcji o charakterze charytatywnym na rzecz Fundacji.
§7
Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, które prowadzą
działalność zbieżną z działalnością statutową Fundacji.
§8
Fundacja realizując swoje cele statutowe współpracuje z jednostkami samorządu
terytorialnego, placówkami naukowymi i leczniczymi, szkołami wyższymi, organizacjami
przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

Majątek Fundacji i sposób dysponowania nim oraz dochody Fundacji
§9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000 zł (słownie: dwa tysiące
złotych), z czego 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność
gospodarczą oraz dochody wymienione w § 10.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności
statutowej pożytku publicznego Fundacji. Fundacja prowadzi działalność wyłącznie w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
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3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
- działalność portali internetowych – 63.12.Z,
- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E,
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B,
- działalność wspomagająca edukację – 85.60. Z,
- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej i internet – 47.91.Z
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
– 47.99.Z,
- działalność agencji reklamowych – 73.11.Z.

§10

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) środków przekazywanych przez Fundatorów, niezależnie od kwoty określonej w § 9,
b) darowizn, spadków i zapisów, aukcji,
c) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji oraz z praw majątkowych,
d) dotacji i subwencji oraz grantów,
e) dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek
publicznych,
f) praw autorskich.
g) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów
statutowych.
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§11
1. Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, aukcji, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
3. Fundacja nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań swoim majątkiem na rzecz
członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w
linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
4. Fundacja nie przekazuje swego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub jej
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,
5. Fundacja nie wykorzystuje swego majątku na rzecz członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
§12
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.
§13
1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego jako działalność nieodpłatną i jako
działalność odpłatną. Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i
działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
2. Cały dochód Fundacji przeznaczany będzie na działalność statutową.
3. Działalność w formie nieodpłatnej, odpłatnej i działalności gospodarczej podlega
rachunkowemu wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem
organizacyjnym i rachunkowym, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów
i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§14
Za swoje zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.
Organy Fundacji
§ 15
1. Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji.
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2. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani i nagradzani z tytułu pełnienia funkcji w

Zarządzie z dochodów Fundacji.

§ 16
1. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do pięciu członków (w tym Prezes Zarządu,
Wiceprezes Zarządu i Członkowie Zarządu). Fundator może wchodzić w skład Zarządu.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
3. Członków Zarządu pierwszej kadencji powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu,
powołuje swą decyzją Zarząd, w drodze jednomyślnej uchwały.
4. W akcie powołania ustala się, który z powołanych Członków Zarządu zajmuje stanowisko
Prezesa Zarządu. Ustala się, że Prezes Zarządu ma pozycję decyzyjną w Fundacji.
Prezesa można odwołać tylko jednomyślnie.
5. Mandaty Członków Zarządu wygasają z datą:
a) rezygnacji,
b) śmierci,
c) odwołania.

6. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni członkowie mogą być odwołani w drodze
uchwały podjętej większością głosów przez Członków Zarządu w przypadku:
a) istotnego naruszenia prawa lub postanowień Statutu,
b) choroby, ułomności lub utraty sił – powodującej trwałą niezdolność do sprawowania

funkcji.
7. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych, wynagrodzenie Członków Zarządu określa Regulamin wynagradzania i
premiowania Członków Zarządu.

§ 17
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie w szczególności:
a) uchwala wieloletnie i roczne programy i plany działania Fundacji, w tym plany

finansowe,
b) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
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c) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków

przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji
wykonujących czynności związane z realizacją działalności statutowej Fundacji,
d) przyjmuje dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
e) podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany Statutu, połączenia z inną fundacją, jak

również likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał podejmowanych zwykłą
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, chyba że
postanowienia Statutu stanowią inaczej.
4. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu.
§ 18
1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania umów w imieniu Fundacji upoważnieni są:
a) Prezes Zarządu,
b) Członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu lub dwaj Członkowie

Zarządu działający łącznie.
2. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być dokonywane

wobec jednego Członka Zarządu.

Zmiana statutu Fundacji
§19
1. Zmiana Statutu może dotyczyć w szczególności celów, dla realizacji których Fundacja
została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
2. Zmiany Statutu może dokonać Zarząd Fundacji.
3. Uchwała w sprawie zmiany celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona
wymaga bezwzględnej większości głosów.

Połączenie z inną fundacją, likwidacja Fundacji
§20
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego osiągania swoich celów.
2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
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§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji przeznaczonych na
realizację jej celów.
2. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych
i majątku Fundacji jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności Fundacji
prowadziłoby do jej niewypłacalności.
3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
4. Likwidatorami są Członkowie Zarządu Fundacji lub inne osoby wskazane w uchwale o
likwidacji, o której mowa w ust. 3.
5. O postawieniu Fundacji w stan likwidacji Zarząd zawiadamia niezwłocznie ministra
nadzorującego Fundację.
6. W razie likwidacji Fundacji pozostały po niej majątek winien zostać przeznaczony na rzecz
działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
§ 22
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

…………………….…………..
Fundator Sylwia Bentkowska
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