
Statut Fundacji MATUZALEM

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

§ 1
1.     Fundacja „MATUZALEM” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r.  

o fundacjach (z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
2.     Fundacja została ustanowiona przez Sergiusza Stanisława Dębeckiego zwanego dalej Fundatorem,  

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Gryn-Hamera, zastępcę notariusza 
Tadeusza Mirona Hamery w kancelarii notarialnej przy ulicy Sportowej 4a w Grójcu.

§ 2
1.   Siedzibą Fundacji jest miasto Warka.
2.   Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3.     Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym 

dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami  
Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3
1.   Fundacja posiada osobowość prawną.
2.   Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.

§ 4
1.    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.

2.    Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do federacji (m.in. związków,  
stowarzyszeń).

3.    Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział II 
Cele i zasady działania Fundacji

§ 5
Celami Fundacji są:
1.   Pomoc osobom w kryzysach emocjonalnych, depresjach i innych dolegliwościach natury 

psychologicznej i psychicznej oraz osobom uzależnionym,
2.   Sprawowanie szeroko pojętej opieki nad osobami w podeszłym wieku, obejmującej całego człowieka  

z jego potrzebami fizycznymi, psychicznymi i duchownymi,
3.   Upowszechnianie idei rodzinnych domów seniora poprzez pracę edukacyjno-szkoleniową oraz  

organizację i prowadzenie takich domów,



4.   Prowadzenie domów seniora oraz świadczenie usług opiekuńczych wobec osób w podeszłym wieku 
przy zachowaniu jak najwyższych standardów zgodnych z obecnym stanem wiedzy medycznej,  
wymaganiami prawa oraz personalizmem wypływającym z korzeni cywilizacji europejskiej, w której 
życie ludzie jest jedną z najwyższych wartości,

5.   Edukacja społeczeństwa i przełamywanie stereotypów na temat chorób neurologicznych  
i psychicznych, w szczególności depresji, przede wszystkim u osób w podeszłym wieku,

6.  Oswajanie ze starością
7.  Pomoc osobom borykającym się z myślami samobójczymi oraz tym, które tracą wolę życia,
8.  Promocja ochrony zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego,
9.   Praca na rzecz upowszechniania dostępu do profesjonalnej pomocy psychologicznej w małych 

ośrodkach miejskich oraz na wsi,
10.  Przeciwdziałanie stereotypom w zakresie problemów związanych z szeroko pojętym zdrowiem 

psychicznym,
11.  Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych chorobami psychicznymi, w szczególności 

depresją,
12.  Aktywizacja i współpraca z innymi organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami, kościołami  

i związkami wyznaniowymi działającymi w małych miastach i na obszarach wiejskich w celu promocji 
zdrowia psychicznego oraz opieki nad osobami starszymi na najwyższym poziomie,

13. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
14. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
15. Działalność na rzecz praw kobiet,
16. Działalność na rzecz rozwoju różnych form wolontariatu,
17.  Inicjowanie postaw obywatelskich i prospołecznych, szeroko rozumiana budowa społeczeństwa  

obywatelskiego,
18. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
19. Promowanie postaw proekologicznych.

§ 6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.  Wspieranie ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
2.    Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym 

celami fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z podmiotami wykazującymi zainteresowania 
celami fundacji,

3.  Organizowanie kongresów, konferencji, eventów i innych wydarzeń,
4.  Prowadzenie działań edukacyjnych,
5.  Prowadzenie punktów wsparcia psychologicznego,
6.     Prowadzenie promocji ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, ekologii oraz innych zagadnień 

związanych z celami działania Fundacji,
7.   Prowadzenie działalności analitycznej, badawczej i naukowej w obszarze społecznym i zdrowotnym,
8.   Kampanie społeczne o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
9.    Druk i rozpowszechnianie ulotek, plakatów, broszur i innych materiałów edukacyjnych  

i informacyjnych,
10. Wydawanie i druk książek,
11. Publikację artykułów nawiązujących do tematyki około zdrowotnej ,
12.   Prowadzenie projektów o charakterze pomocowym dla osób dotkniętych problemami psychicznymi 

i zdrowotnymi,
13.   Organizowanie działań doradczych i warsztatów dla osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji  

zawodowej,
14.   Realizowanie i wspieranie programów przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych 

środków psychoaktywnych,
15.  Prowadzenie rodzinnych domów seniora.



§ 7
Fundacja po dokonaniu rejestracji wymaganej przepisami prawa będzie prowadzić działalność 
gospodarczą w zakresie:
a.  Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią; Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)
b.  Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
c.  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
d.  Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
e.    Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi  

(PKD 59.12.Z)
f.  Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z)
g.  Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z)
h.  Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
i.  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
j.  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)
k.  Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z)
l.  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych). Majątek stanowi  
również inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9
1.   Przychody Fundacji pochodzą z:
  a. darowizn, spadków, zapisów,
  b. aukcji,
  c. operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi
  d. dotacji i subwencji od osób prawnych,
  e. zbiórek publicznych,
  f. majątku fundacji,
  g. odsetek i lokat bankowych,
  h. działalności odpłatnej pożytku publicznego,
  i. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

2.     Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność 
statutową.

3.     Fundacja nie może prowadzić działalności w zakresie:
  1)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 
organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo 
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 
zwanych dalej „osobami bliskimi”

  2)  przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 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

  3)  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika z celu statutowego



  4)  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV 
Władze Fundacji

§ 10
Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji

§ 11
1.     Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na dwuletnią  

kadencję w drodze uchwały.
2.   Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3.   Pierwszy i kolejne składy Zarządu powołuje Fundator.
4.    Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
  b.  utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

popełnione umyślnie,
  c. śmierci członka Zarządu,
  d. odwołania przez Fundatora.

§ 12
1.   Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.   Do kompetencji Zarządu należy:
  a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  b. realizacja celów statutowych,
  c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  g. inne działania konieczne do sprawnego funkcjonowania Fundacji
3.     Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności  

Fundacji.
4.   Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

§ 13
1.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2.     Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie środkami komunikacji 

elektronicznej, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed 
planowanym spotkaniem. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

3.    Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego 
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 14
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest każdy 
Członek Zarządu działając samodzielnie.



Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 15
Zmian w statucie Fundacji, dokonuje Fundator. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie 
założycielskim.

§ 16
1.   Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2.     Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji.
3.     W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd jednomyślnie, przy obecności 

wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

§ 17
1.     Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.   O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia.
3.     Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd jednomyślnie, przy obecności wszystkich członków 

uprawnionych do głosowania.
4.     Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały 

Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.


