
STATUT
FUNDACJI SCIENCE FOR LIFE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja Science for Life zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka 
Krzystanka i Błażeja Domagały zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym za 
numerem Repertorium „A”  3252/2017  działa na podstawie ustawy o fundacjach z 
dnia  06 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Nr 21, póz. 97 z późn. zm. ) i ustawy z dnia 24 
kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 
2003 roku nr 96 poz,873 ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.

§ 3

Ministrem właściwym dla Fundacji jest Minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 4

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dla 

właściwego realizowania swoich celów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa.
2. Wszelkie dochody Fundacji, jak również nadwyżka przychodów nad kosztami 

przeznaczone są na działalność pożytku publicznego.

§ 6

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, fundacje, spółki, spółdzielnie, 
spółdzielnie socjalne oraz może przystępować do takich podmiotów.

2. Tworzone oddziały realizują cele Fundacji, działają na podstawie niniejszego 
statutu oraz regulaminu odrębnego dla każdego oddziału.

3. Fundacja może używać skróconej nazwy: Fundacja S4L.



§ 7

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

II. CELE FUNDACJI l SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

§ 8

Celami Fundacji są:

1. poprawa stanu zdrowia społeczeństwa poprzez prowadzenia działalności z zakresu 
ochrony zdrowia i naukowej,

2. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905),

3. tworzenie i realizacja programów edukacyjnych oraz terapeutycznych dotyczących 
zdrowia,

4. tworzenie i realizacja programów w zakresie wykorzystywania nowych technologii w 
medycynie,

5. tworzenie i realizacja programów na rzecz wspierania rodziny,
6. działalność naukowa oraz badawcza w zakresie zdrowia,
7. działalność promocyjna oraz informacyjna w zakresie utrzymania zdrowia i 

zapobieganiu chorobie,
8. wspieranie krajowych i międzynarodowych programów badawczych, terapeutycznych

i edukacyjnych z zakresu zdrowia,
9. przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnych i patologiom społecznym,
10. przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
11. działalność charytatywna,
12. promocja i organizacja wolontariatu;
13. prowadzenie projektów i grantów w dziedzinie zdrowia publicznego,
14. wspieranie osób niepełnosprawnych i chorych w szczególności w zakresie rehabilitacji

zdrowotnej społecznej i zawodowej,
15. wspieranie osób starszych, ich otoczenia i opiekunów,
16. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
17. integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w szczególności osób uzależnionych, współuzależnionych i ich otoczenia,
18. prowadzenie działalności wspomagającej naukę, szkolnictwa wyższe, edukację, 

oświatę i wychowanie,
19. realizacja działań na rzecz promocji i wdrażania zrównoważonego rozwoju,
20. współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz osobami prawnymi i 

fizycznymi w kraju i zagranicą, działającymi na rzecz ochrony zdrowia lub rozwoju 
działalności naukowo – badawczej.



§ 9

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

1. prowadzenie działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905),

2. tworzenie i wspieranie tworzenia nowych rozwiązań technicznych i technologicznych 
dotyczących utrzymania zdrowia i zapobieganiu chorobie,

3. tworzenie i wspieranie tworzenia rozwiązań mobilnych oraz informatycznych 
dotyczących utrzymania zdrowia i zapobieganiu chorobie,

4. promocje i wspieranie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz 
mediów interaktywnych dotyczących utrzymania zdrowia i zapobieganiu chorobie,

5. prowadzenie akcji i programów edukacyjnych oraz promocyjnych dotyczących 
zdrowia,

6. skupianie wokół swojej działalności lekarzy, rehabilitantów, psychologów, 
pedagogów,

7. prowadzenie zajęć z zakresu edukacji zawodowej, w tym organizowanie szkoleń 
zawodowych, poradnictwo zawodowe,

8. prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, starszych i chorych,
9. pomoc psychologiczną i terapeutyczną,
10. działalność badawcza i naukowa,
11. organizację zajęć, imprez i obozów rehabilitacyjnych i integracyjnych;
12. organizację konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów, prelekcji, odczytów, 

wycieczek, obozów,
13. działalność wydawnicza;
14. promocje programów realizowanych i tworzonych przez Fundację,
15. działalność promocyjną, w tym realizacja kampanii promocyjnych – informacyjnych, 

akcji i kampanii społecznych z wykorzystaniem m.in. internetu, radia, telewizji, prasy 
i outdooru,

16. realizacje programów edukacyjnych, w tym e-learningu,
17. produkcje audiowizualna, w tym filmów, programów, audycji radiowych i 

telewizyjnych,
18. dystrybucje filmów, programów, audycji radiowych i telewizyjnych,
19. produkcje i dystrybucje gier komputerowych,
20. produkcje i dystrybucje oprogramowania,
21. współprace z instytucjami oraz osobami fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi, 

działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz udzielanie im pomocy 
organizacyjnej i materialnej,

22. podejmowanie wszelkich innych działań umożliwiających zgodną z prawem realizację
celów Fundacji.



§ 10

Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną pożytku publicznego, działalność 
odpłatną pożytku publicznego we wszystkich formach, o których mowa w § 9  

III. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 11

1. Majątek Fundacji stanowią środki wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu 
fundacji  i wynoszą 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/00)

2. Majątek Fundacji stanowią także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa 
majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację.

§ 12

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:

1. darowizny, spadki i inne nieodpłatne przysporzenia,
2. dotacje, subwencje, ofiarność publiczna
3. odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
5. dochody z działalności statutowej odpłatnej,
6. dochody z praw majątkowych.

§ 13

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach 
akcjach i udziałach w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących – w 
rozumieniu obowiązujących przepisów – środki trwałe.

2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
3. Z dochodów określonych w § 12 pkt. l Fundacja może tworzyć szczególne fundusze 

celowe nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku 
lub darowizny, na których zgromadzone są środki otrzymane od w/w. osób z w/w. 
tytułów.

4. Sposób dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach określa Zarząd 
Fundacji, kierując się – odnośnie funduszy opisanych w pkt. 3- wolą spadkobierców i 
darczyńców.

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd 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.



IV. WŁADZE FUNDACJI

§ 14

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji

§ 15

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji oraz 
Wiceprezesa Zarządu.

2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. 
3. Następni członkowie zarządu wybierani i odwoływani są przez Zarząd w drodze 

jednomyślnie podjętej uchwały. 
4. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,
b) śmierci,
c) odwołania członka Zarządu, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5.

5. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
b) nienależytego wypełniania funkcji członka zarządu,
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu.

§ 16

Zarząd w szczególności:

1. reprezentuje Fundację na zewnątrz i zarządza jej majątkiem,
2. ustala organizację wewnętrzną Fundacji, tworzy i likwiduje zakłady gospodarcze lub 

inne jednostki organizacyjne oraz powołuje i odwołuje ich kierowników,
3. ustala kierunki, formy i rozmiary działalności Fundacji,
4. wytycza główne kierunki działalności Fundacji,
5. podejmuje uchwały w sprawie zmiany statutu w tym zmiany celów statutowych,
6. sporządza i zatwierdza sprawozdania merytoryczne i finansowe,
7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji.

§ 17

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji.
4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają samodzielnie Prezes Zarządu lub 

Wiceprezes Zarządu Fundacji. W przypadku zaciągania zobowiązań lub 
rozporządzania prawem o wartości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w okresie
jednego roku na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kwotę 
10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), do ważności transakcji wymagane są pisemne 
podpisy dwóch członków zarządu, lub członka zarządu wraz z pełnomocnikiem.



V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd, przy czym decyzje zapadają w drodze 
jednomyślnej uchwały.

2. Zmiany, o których mowa w ustępie 1 mogą dotyczyć celów Fundacji.

§ 19

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

2. W sprawach decyzji o połączeniu z inną Fundacją organem podejmującym decyzję 
jest Zarząd, przy czym decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały

§ 20

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 21

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu Fundacji na rzecz realizacji celów zbliżonych do określonych w niniejszym 
Statucie. 


