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STATUT 
 

FUNDACJI SILNY ODDECH 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

1. Fundacja Silny Oddech, zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez 
Fundatora -  Michała Michalika aktem notarialnym z dnia 08 listopada 2018 sporządzonym 
przez Annę Wnuk-Ogonowską, notariusza w Warszawie (repertorium A nr 20107/2018), 
działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego Statutu. 
2. Fundacja posiada osobowość prawną. 
 
 

§ 2. 
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. 
2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 
 

§ 3. 
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 
 

§ 4. 
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia, zwany w dalszej treści 
Statutu „Ministrem”. 
 

§ 5. 
1. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę. 
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej 
nazwy w językach obcych. 
 

§ 6. 
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z 
innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, 
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 
 

Rozdział II 
Cele i formy działania Fundacji 

 
§ 7. 

Celem Fundacji jest: 
1) upowszechnianie wiedzy o chorobach związanych z oddychaniem, 
2) popularyzacja zasad postępowania w leczeniu i diagnostyce chorób górnych dróg 

oddechowych, 
3) wskazywanie i propagowanie nowoczesnych metod leczenia zaburzeń oddychania 

podczas snu u dzieci i dorosłych 
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4) wskazywanie potrzeby współpracy pomiędzy lekarzami diagnostami a lekarzami 
zabiegowymi, 

5) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 
zakresie opieki medycznej; 

6) działalność charytatywna; 
7) promocja i organizacja wolontariatu jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na 

rzecz realizacji celów Fundacji. 
 

 
§ 8. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1) organizowanie wystaw, pokazów, dyskusji, konferencji, sympozjów, seminariów, 

kursów, jak i obejmowanie patronatu nad takimi przedsięwzięciami,  
2) popularyzowanie wiedzy o zaburzeniach oddychania podczas snu przy użyciu 

środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, portale społecznościowe), 
3) wspieranie działań upowszechniających wiedzę na temat zaburzeń oddychania 

podczas snu, 
4) inicjowanie i koordynacja badań diagnostycznych w zakresie obturacyjnego bezdechu 

sennego oraz innych zaburzeń oddychania, 
5) podejmowanie współpracy z innymi podmiotami, w szczególności z fundacjami, 

stowarzyszeniami, organizacjami czy instytucjami o zbliżonych celach. 
6) programy dotacji i funduszy celowych dla osób i podmiotów objętych celami działania 

Fundacji. 
Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 9. 
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki w kwocie 
1.000,00 zł, słownie: tysiąc złotych, ofiarowane przez Fundatora oraz inne mienie nabyte 
przez Fundację w toku działania. 
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 

1) darowizn, spadków, zapisów; 
2) dotacji i subwencji osób prawnych; 
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 
4) dochodów z majątku fundacji; 
5) dochodów z działalności gospodarczej; 
6) środków z funduszy państwowych, samorządowych, europejskich i światowych 

przeznaczonych na działalność statutową; 
7) dochodów z odsetek bankowych. 

3. Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile 
ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być 
sprzeczne z celami statutowymi Fundacji. 
4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność 
statutową.  
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Rozdział IV 
Organy Fundacji 

§ 10. 
1. Organami Fundacji są: 
1) Fundator, 
2) Honorowa Rada Fundacji – organ opiniodawczo – doradczy Fundatora i Zarządu, 
3) Zarząd Fundacji. 

 
§ 11. 

Fundatorem Fundacji jest Michał Andrzej Michalik. 

§ 12. 
1. Fundator podejmuje wszystkie decyzje jednoosobowo. 
2. Obsługę prac Fundatora i Honorowej Rady Fundacji zapewnia Zarząd. 

§ 13. 
Do zadań i uprawnień Fundatora należy: 

1) kierowanie zaproszeń do uczestnictwa w Radzie Fundacji do osób cieszących się 
szczególnym autorytetem oraz posiadających wiedzę i doświadczenie istotne z 
punktu widzenia celów Fundacji, 

2) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji, 
3) zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji, 
4) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Fundacji, 
5) zatwierdzanie projektów zmian w Statucie Fundacji, 
6) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji, 
7) przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, 
8) wybór audytora. 

§ 14. 
1. W skład Honorowej Rady Fundacji wchodzą osoby fizyczne. 
2. Członków Honorowej Rady Fundacji do udziału w jej pracach zaprasza Fundator. 
3. Kadencja Członków Honorowej Rady Fundacji jest dożywotnia lub trwa od dnia przyjęcia 
zaproszenia Fundatora, do momentu rezygnacji Członka Honorowej Rady Fundacji z 
pełnienia tej funkcji. Fundator może też w każdej chwili cofnąć zaproszenie, o którym mowa 
w ust. 2, co skutkuje ustaniem członkostwa w Honorowej Radzie Fundacji. Dzień rozpoczęcia 
i zakończenia członkostwa w Honorowej Radzie Fundacji stwierdza Fundator w pisemnym 
oświadczeniu. 
4. Członek Honorowej Rady Fundacji może w każdym czasie złożyć rezygnację. Rezygnacja 
nie wymaga uzasadnienia. 

§ 15. 
1. Do uprawnień i obowiązków Honorowej Rady Fundacji należy: 

1) sprawowanie honorowych funkcji reprezentacyjnych, po wcześniejszym uzgodnieniu 
z Zarządem, 
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2) wspieranie Fundacji w pozyskiwaniu środków niezbędnych do realizacji jej celów 
statutowych, 

3) propagowanie idei Fundacji w mediach i środkach masowego przekazu, 
4) doradztwo Fundatorowi i Zarządowi. 

2. Honorowa Rada Fundacji może wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących 
Fundacji i przedkładać je Fundatorowi oraz Zarządowi Fundacji. 
3. Pracami Honorowej Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczący, którego powołuje i 
odwołuje Fundator. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Honorowej Rady Fundacji wtedy, 
kiedy uzna to za konieczne albo na wniosek Fundatora albo Zarządu Fundacji, w terminie 30 
dni od dnia otrzymania takiego wniosku. 
4. Honorowa Rada Fundacji wyraża swoją wolę w formie uchwał, podejmowanych 
jednogłośnie. 

§ 16. 
Członkowie Honorowej Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia swojej 
funkcji w Fundacji. 

§ 17. 
1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 do 3 osób, w tym Prezes Zarządu. Członkowie 
Zarządu Fundacji są powoływani na wspólną kadencję. W przypadku Zarządu 
jednoosobowego, jedyny członek Zarządu jest Prezesem Zarządu.  
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatora.  
3. Fundator ustala liczbę członków Zarządu. 
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 
5. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.  
6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy. 
Wysokość wynagrodzenia ustala Fundator.  

§ 18. 
1. Do Zarządu Fundacji należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Fundatora.  
2. Zarząd Fundacji w szczególności: 

1) kieruje działalnością Fundacji i sprawuje zarząd jej majątkiem, 
2) reprezentuje Fundację na zewnątrz, 
3) opracowuje i realizuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji, 
4) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 
5) określa strukturę organizacyjną Fundacji, 
6) ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji 

dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie 
umów cywilnoprawnych, 

7) uchwala regulaminy i akty wewnętrzne Fundacji, 
8) realizuje uchwały Fundatorów. 

§ 19. 
Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości 
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

§ 20. 
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo. 
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§ 21. 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 
miesięcy. 
2. Strukturę, tryb i formy działania Zarządu Fundacji określa „Regulamin Zarządu Fundacji", 
opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Fundatora.  

 Rozdział VI 
Gospodarka finansowa Fundacji 

§ 22. 
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają 
regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji. 

Rozdział VII 
Działalność gospodarcza 

§ 23. 
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. 
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji 
celów statutowych. 
3. Przedmiotem działalności Fundacji może być: 

1) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana                 
(PKD 86.90.E), 

2) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), 
3) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), 
4) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), 
5) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), 
6) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 86.90.E), 
7) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKO 88.99.Z), 
8) Działalność charytatywna (PKO 88.99.Z), 
9) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z), 
10)  Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 94.99.Z). 
 

 
Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 24. 
Zmiany Statutu dokonuje Fundator i informuje o tym Zarząd na piśmie. 

§ 25. 
1. Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadkach wskazanych w ustawie podejmuje Fundator.  



 6 

2. Likwidację przeprowadza wyznaczony przez Fundatora likwidator, któremu w okresie 
likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu. Z chwilą wyznaczenia likwidatora kończy 
się kadencja dotychczasowego Zarządu Fundacji. 
3. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przekazuje się fundacji o podobnych celach 
statutowych albo innej osobie prawnej, która zobowiąże się spożytkować je na działalność w 
zakresie określonym w § 7. 

§ 26. 
Organizację wewnętrzną Fundacji określa „Regulamin organizacyjny" uchwalony przez 
Zarząd Fundacji. 
 


