
 

 

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA ROZWOJU OKULISTYKI 21 

(TEKST JEDNOLITY UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY Z DNIA 21.12.2022 R.) 

 

I. Postanowienia Ogólne 

 

§1 

 

Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” zwana dalej 

Fundacją, ustanowiona przez: Andrzeja Edwarda Grzybowskiego zwanym dalej Fundatorem, aktem 

notarialnym w kancelarii notarialnej notariusza Macieja Lisieckiego w Poznaniu, przy ul. J. H. 

Dąbrowskiego 36/2, za numerem repertorium A nr 3660/2012 z dnia 19 lipca 2012 roku działa na 

podstawie przepisów ustawy o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. (jedn. tekst: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, 

poz. 203) oraz niniejszego statutu. 

 

§2 

 

1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

2. Czas działania Fundacji jest nieokreślony. 

 

§3 

 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań. 

2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może również działań poza jej 

granicami zgodnie    z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. W uzasadnionych przypadkach Fundacja może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa. 

4. Fundacja może używać skrótu nazwy „Fundacja Okulistyka 21” oraz znaku graficznego jak i 

własnej odznaki, które ustanowione będą odrębnymi uchwałami Zarządu Fundacji. 

5. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji tj. „Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki 

OKULISTYKA 21”. 

 

II. Cele, zasady, formy i zakres działania 

 

§4 

 

1. Fundacja prowadzi działalność w sferze badań naukowych, ochrony i promocji zdrowia, nauki i 

szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, a także popularyzacji osiągnięć 

naukowych w dziedzinie okulistyki. 

Celem Fundacji jest nieodpłatne wspieranie działań na rzecz: 

a. podnoszenia jakości, unowocześniania i kompleksowości metod nauczania osób dorosłych 

i dzieci w zakresie okulistyki; 

b. wspierania rozwoju kadr w zakresie okulistyki i dziedzin pokrewnych; 

c. wspierania rozwoju naukowego w zakresie fizjologii i patologii narządu wzroku i procesu 

widzenia; 



 

 

d. wspierania edukacji powszechnej w zakresie wiedzy dotyczącej profilaktyki, diagnostyki 

i leczenia chorób narządu wzroku; 

e. szkolenia personelu medycznego w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób 

narządu wzroku; 

f. przygotowania analiz dotyczących organizacji ochrony zdrowia w tym szczególne diagnostyki 

i leczenia chorób narządu wzroku; 

g. prowadzenia badań naukowych; 

2.  Cel ten realizowany będzie w szczególności poprzez: 

a) doskonalenie kadr związanych z działalnością określoną w pkt. 1 niniejszego paragrafu, w 

tym: 

- fundowanie stypendiów zawodowych i naukowych 

- współudział w organizowaniu i finansowaniu stażów krajowych i zagranicznych 

- organizowanie i finansowanie szkoleń, sympozjów i konferencji naukowych związanych            

z działalnością określoną w pkt. 1 niniejszego paragrafu, samodzielnie lub na drodze współpracy 

- prowadzenie działalności z zakresu informacji naukowej i technicznej dotyczącej lecznictwa 

okulistycznego 

- finansowanie różnych form dokształcania 

b) promocja i organizacja wolontariatu. 

c) organizowanie zbiórek publicznych. 

d) organizowanie imprez, z których dochód przeznaczony jest na cel określony w pkt. 1 

niniejszego paragrafu. 

e) organizowanie akcji edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia z zakresu 

ochrony zdrowia skierowanych w szczególności do dzieci, seniorów oraz osób znajdujących się 

na rynku pracy, lub na niego powracajacych. 

f) prowadzenie działań na rzecz osób chorych oraz osób niepełnosprawnych, w szczególności 

osób niepełnosprawnych z powodu chorób, schorzeń i następstw chorób narządu wzroku, w 

tym: 

- zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług - 

opracowywanie, upowszechnienie i wdrożenie rozwiązań systemowych na rzecz osób 

niepełnosprawnych, niewidomych, słabowidzących, niesamodzielnych, 

- zaspakajanie potrzeb szybko rozwijającej się populacji przewlekle chorych na choroby oczu i 

zależnych osób starszych, 

- wparcie i tworzenie ośrodków teleopieki, teleporad, punktów przystosowanych do obsługi osób 

niepełnosprawnych, 

- zakup i wypożyczanie sprzętu na potrzeby pacjenta oraz doradztwo dotyczące wyboru sprzętu, 

szkoleń w zakresie obsługi sprzętu; 

- zakup i wypożyczanie sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego dla podmiotów 

prowadzących działalność leczniczą, w tym także dla ośrodków opieki długoterminowej; 

- wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy, 

- zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych 

g) wspieranie procesu leczenia chorób oczu poprzez:  

- organizację i prowadzenie punktów konsultacyjnych, 



 

 

- wspieranie profilaktyki zdrowotnej – pierwotnej i wtórnej, w dziedzinie okulistyki poprzez 

edukację zdrowotną i promocję zdrowego stylu życia, a także tworzenie i realizację wieloletnich 

programów profilaktycznych chorób oczu, 

- współpraca z wysokospecjalistycznymi ośrodkami, lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej 

oraz szpitalami, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem, 

- ograniczanie ryzyka wyłączenia z rynku pracy osób z chorobami oczu poprzez zmniejszenie 

obciążeń, poprawę warunków pracy, 

- rehabilitacja zdrowotna, ułatwiająca powrót rekonwalescentów na rynek pracy. 

h) prowadzenie działalności wydawniczej o tematyce związanej z celami Fundacji i ich 

propagowaniem, 

i) popularyzacja osiągnięć i dokonań związanych z leczeniem chorób oczu, 

j) finansowanie bądź dofinansowywanie badań i prac wdrożeniowych związanych z  działalnością 

określoną w pkt. 1 niniejszego paragrafu, 

k) udzielania pożyczek i udostępniania środków finansowych tworzonym i istniejącym 

organizacjom pozarządowym w tym fundacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz 

wspierania rozwoju dzieci i dorosłych, jak również w zakresie edukacji, wychowania, 

kształtowania osobowości i pozytywnych postaw obywateli w społeczeństwie, w szczególności, 

prowadzącym działalność edukacyjna, lub wspierającą edukacje.  

3. Na potrzeby realizacji celów Fundacji Zarząd może powołać ciało doradcze - Radę Naukową 

Fundacji i nadać jej  regulamin. 

4. Na potrzeby realizacji celów Fundacji zakłada się możliwość powołania podmiotu medycznego. 

5. Dla realizacji swoich celów Fundacja może tworzyć wyodrębnione księgowo fundusze, w 

szczególności Fundusze Pożyczkowe. 

 

III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§5 

 

Fundacja gromadzi środki finansowe i materialne oraz wydatkuje je na cele określone w § 4 

niniejszego statutu. 

 

§6 

 

Majątek Fundacji stanowi: 

1. Fundusz założycielski w wysokości 1000 PLN. 

2. Dochody i środki uzyskane w toku działania Fundacji. 

 

§7 

 

Dochody Fundacji pochodzą z:  

1. Darowizn, subwencji, spadków i zapisów. 

2. Nieruchomości i ruchomości. 

3. Odsetek bankowych od zgromadzonych kapitałów. 

4. Wpływów ze zbiórek i innych akcji społecznych organizowanych przez Fundację na podstawie 

odpowiednich przepisów. 



 

 

5. Nawiązek sądowych. 

6. Działalności gospodarczej. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie 

realizacji celów statutowych. 

7. Odsetek od udzielonych pożyczek. 

 

§8 

 

Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. Decyzje w sprawie utworzenia funduszy 

celowych oraz określenia wysokości środków przekazywanych na fundusze podejmuje Zarząd 

Fundacji. 

 

§9 

 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w 

odrębnych przepisach. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach 

służących realizacji celów statutowych. 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 

a) sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach – 47.61.Z 

b) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z 

c) pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami                      

i targowiskami – 47.99.Z 

d) Praktyka lekarska specjalistyczna - 86.22.Z 

e) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - 86.90.E 

f) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z  

 

IV. Zarząd Fundacji 

 

§10 

 

1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem, składa się z jednej lub większej liczby osób, w tym 

Prezesa, powoływanych przez Fundatora na okres pięciu lat. 

2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu. 

3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w razie: 

a) złożenia rezygnacji, 

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka 

Zarządu, 

c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,  

d) nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż jeden rok,  

e) przekroczenia 75 roku życia,  

f) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,  

g) istotnego naruszenia postanowień statutu. 

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Fundacji. 

5. Zarząd Fundacji działa zgodnie z przepisami prawa i zasadami racjonalnego gospodarowania: 

a) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, 

b) zarządza Fundacją i jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 



 

 

c) zaciąga zobowiązania i nabywa prawa w imieniu Fundacji, 

d) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 

e) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników 

Fundacji, 

f) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia, likwidacji Fundacji, 

g) podejmuje decyzje o udzielaniu pożyczek z funduszu pożyczkowego Fundacji. 

6. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich 

umocowania. 

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

8. Osobami uprawnionymi do reprezentacji Fundacji są Prezes Zarządu lub Wiceprezes 

jednoosobowo. 

9.  Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów 

decyduje głos Prezesa.  

 

V. Rada Programowa Fundacji 

 

§11 

 

1. Rada Programowa Fundacji (zwana dalej Radą Programową) jest organem Fundacji o 

uprawnieniach inicjatywnych oraz doradczych, jak również podejmującym decyzje w 

najistotniejszych i strategicznych kwestiach dotyczących Fundacji. 

2. W skład Rady Programowej wchodzi co najmniej dwóch członków.  

3. W skład pierwszej Rady Programowej wchodzą dożywotnio Fundator oraz p. Mateusz Krajewski 

(PESEL: 81112403439).  

4. Rada Programowa, celem zagwarantowania jej ciągłości funkcjonowania, jest uprawniona do 

podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Programowej na wypadek rezygnacji 

lub niemożności sprawowania funkcji przez członków Rady Programowej podejmujących 

przedmiotową uchwałę.  

5. Członków Rady Programowej powołuje Rada Programowa na czas nieoznaczony. 

6. Funkcję Przewodniczącego Rady Programowej pełni dożywotnio Fundator, a w przypadku 

śmierci Fundatora lub złożenia przez niego rezygnacji, funkcję Przewodniczącego Rady 

Programowej pełni członek Rady Programowej wskazany przez Radę Programową. 

7. Mandat członka Rady Programowej wygasa wskutek: złożenia rezygnacji, śmierci. 

8. Do kompetencji Rady Programowej należy: 

a) powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu, Rady oraz Rady Programowej, z 

zastrzeżeniem postanowień odrębnych zawartych w niniejszym Statucie, 

b) wyrażenie zgody na połączenie Fundacji z inną fundacją lub fundacjami, 

c) wyrażenie zgody na likwidację Fundacji, 

d) wskazanie instytucji, na rzecz której zostaną przekazane środki majątkowe Fundacji po 

jej likwidacji, 

e) wytyczanie głównych kierunków i metod działania Fundacji, 

f) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd lub Radę, 

g) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,  

h) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do 

świadczenia o wartości jednorazowo wynoszącej co najmniej 5.000.000,00 (słownie: 



 

 

pięć milionów) PLN, a w przypadku zobowiązań lub świadczeń okresowych / ciągłych – 

wynoszących co najmniej 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) PLN w okresie 

dowolnych dwunastu miesięcy kalendarzowych;  

i) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania 

wieczystego lub udziału w nieruchomości; 

j) tworzenie oddziałów; 

k) wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie udziałów lub ogółu praw i 

obowiązków w spółkach prawa handlowego; 

l) ustalanie zasad wynagrodzenia organów Fundacji oraz zawieranie umów z ich 

członkami, przy czym umowy pomiędzy Fundacją a członkiem Rady Programowej 

zawierane są w imieniu Fundacji przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zarządu, 

m) ustalania na wniosek Zarządu zasad oprocentowania oraz wysokości stóp 

procentowych pożyczek  udzielanych z funduszu pożyczkowego Fundacji. 

10. Przewodniczący Rady Programowej kieruje pracami Rady Programowej oraz zwołuje (z własnej 

inicjatywy lub na wniosek drugiego członka Rady Programowej lub innego organu Fundacji) i 

przewodniczy posiedzeniom Rady Programowej.  

11. Rada Programowa podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. 

12. Uchwały Rady Programowej dla swej ważności wymagają jednomyślności w obecności 

wszystkich członków Rady Programowej. 

13. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

dwa razy w roku kalendarzowym. 

14. Członek Rady Programowej może otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

§12 

 

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub 

realizującym jej cele. 

 

§13 

 

Dla realizacji celów określonych w statucie Fundacji, może ona łączyć się z innymi jednostkami 

posiadającymi osobowość prawną. Uchwałę o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji. 

 

§14 

 

Zmian niniejszego statutu dokonuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów. 

Zmiana statutu może dotyczyć zmian celów Fundacji. 

 

§15 

W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 

przepisy prawne. 



 

 

§16 

 

1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania 

środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji. 

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd po uzyskaniu uprzedniej pisemnej pozytywnej 

opinii Rady Programowej.  

3. Podejmując uchwałę o likwidacji Fundacji, Zarząd podejmuje również uchwałę o wyborze 

likwidatorów, którymi mogą być członkowie Zarządu lub osoby trzecie oraz o zasadach 

reprezentacji Fundacji przez likwidatorów. 

4. Likwidatorzy obowiązani są złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego informacji 

o otwarciu likwidacji, danych likwidatorów wraz ze sposobem reprezentacji. 

5. Likwidatorzy podają do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania 

likwidacyjnego Fundacji. 

6. Likwidatorzy podejmują czynności przewidziane w przepisach o rachunkowości, zakończone 

sporządzeniem sprawozdania finansowego. 

7. Likwidatorzy ustalają listy wierzycieli i dłużników Fundacji.  

8. Likwidatorzy przystępują do zbycia majątku Fundacji i egzekwowania długów oraz do 

zaspokojenia wierzycieli. W pierwszej kolejności powinny być zaspokojone długi wymagalne, a 

jeżeli jest kilka długów wymagalnych - najdawniej wymagalne. Zobowiązania przyszłe Fundacji 

należy zabezpieczyć, np. przez złożenie pieniędzy do depozytu sądowego 

9. W ramach postępowania likwidacyjnego likwidatorzy dokonują czynności prawnych 

niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji. Zawarcie nowej umowy jest dopuszczalne, gdy 

jest niezbędne.  

10. Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy są obowiązani złożyć w sądzie rejestrowym wniosek o 

wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą wykreślenia z rejestru 

Fundacja traci osobowość prawną. 

11. W trakcie likwidacji nadal działa Rada oraz Rada Programowa, przy czym ich rola w trakcie 

likwidacji sprowadza się do wspierania likwidatorów - w zakresie kompetencji przypisanym 

powyższym organom w niniejszym Statucie - w celu możliwie najsprawniejszego 

przeprowadzenia likwidacji. 

12. Środki majątkowe Fundacji po jej likwidacji przeznacza się na rzecz instytucji realizujących 

cele wskazane w niniejszym Statucie. Wyboru instytucji dokonuje Rada Programowa. 

 

§17 

 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej. 

 

§18 

 

Statut wchodzi w życie z chwilą wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Również z tą 

chwilą rozpoczyna oficjalną działalność Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21”. 

 

 


