
Załącznik do Uchwały nr 1 Fundatora Fundacji STOMAlife z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany statutu i 

przyjęcia tekstu jednolitego statutu Fundacji 

 

STATUT 

FUNDACJI  STOMAlife 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja STOMAlife (dalej jako: Fundacja) została ustanowiona przez dwóch fundatorów:  

 

a. Amare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: SALTS Polska sp. z o. o.) z siedzibą przy 

ul. Domaniewskiej 47/10, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS:  422077; 

b. Med4Me spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Creative View sp. z o. o.) z siedzibą 

przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 146007; 

 

(dalej łącznie jako: Fundatorzy, lub odpowiednio: Fundator, na podstawie aktu notarialnego 

Repertorium A nr 2580/15 sporządzonego przez Andrzeja Kucewicza w kancelarii notarialnej w 

Warszawie, przy ulicy Karola Dickensa 27 lok. 1, w dniu 8 kwietnia 2015 r. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, 

poz. 203 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§2 

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym do realizacji 

celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w tym tworzyć 

stałe i czasowe oddziały i filie w Polsce i poza jej granicami, a także ustanawiać w kraju i za granicą 

swoich przedstawicieli. 

§4 

1. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia 

§5 

1. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

2. Fundacja może  ustanawiać  odznaki  i tytuły  honorowe  oraz przyznawać  je,  wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundacji lub dla 

samej Fundacji. 



 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 6 

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie 

o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, w zakresie, o którym mowa w § 6 ust. 2 

Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji. 

2. Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności na rzecz 

promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz nauki, szkolnictwa wyższego edukacji i oświaty, 

zwłaszcza w zakresie działania na rzecz osób dotkniętych chorobami układu pokarmowego i 

moczowego, w tym pacjentów stomijnych, w szczególności: 

a. propagowanie praw pacjentów oraz wiedzy o polityce zdrowotnej państwa i 

postawach prozdrowotnych; 

b. budzenie i pobudzanie wrażliwości społecznej różnych Środowisk na problemy osób z chorobami 

układu pokarmowego i moczowego, ze szczególnym uwzględnieniem osób z wyłonioną stomią 

oraz propagowanie idei niesienia pomocy tym osobom w codziennym funkcjonowaniu; 

c. podejmowania działań skierowanych na integrację i aktywizację społeczną 

pacjentów stomijnych oraz wsparcie ich rodzin; 

d. rozwijanie współpracy krajowej i międzynarodowej pomiędzy podmiotami związanymi z sektorem 

ochrony zdrowia, o celach zbieżnych z Fundacją 

e. wspieranie i aktywizacja Środowisk działających na rzecz pacjentów. 

3. Fundacja realizuje wskazane w § 6 ust. 2 cele, w szczególności poprzez: 

a. prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej w zakresie profilaktyki i podnoszenia wiedzy o 

chorobach, w tym układu pokarmowego i moczowego, osób chorych onkologicznie ze szczególnym 

uwzględnieniem tych z wyłonioną stomią oraz prowadzenia zdrowego trybu życia; 

b. podejmowanie działań wspierających pełną aktywność życiową osób, którym wytworzono operacyjnie 

czasową lub stałą stomię lub inną przetokę, w tym udzielanie wsparcia materialnego; 

c. organizacja§ oraz prowadzenie kampanii społecznych, edukacyjnych nakierowanych na promocję 

zdrowego trybu życia i profilaktyki  oraz aktywizację społeczną pacjentów, w zakresie zbieżnym z 

celami Fundacji; 

d. tworzenie i realizacja programów edukacyjnych dla m.in. młodzieży i dorosłych, pracowników 

systemu opieki społecznej, nauczycieli, wychowawców, pracowników działów personalnych firm 

dotyczących problematyki życia z chorobami układu pokarmowego i moczowego, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób z wyłonioną stomią; 

e. poradnictwo dla pacjentów i ich opiekunów; 

f. organizacja seminariów, warsztatów, konferencji szkoleń oraz innych wydarzeń związanych 

realizacją celów Fundacji; 

g. organizacja programów badawczych oraz naukowych jak również udzielanie wsparcia osobom 

zajmującym się tematyką powiązaną z celami Fundacji m.in. w formie grantów; 

h. współpraca z mediami i podmiotami komunikacji masowego przekazu; 

i. tworzenie i publikacja raportów, analiz i opracowań oraz przygotowywanie materiałów 

edukacyjnych i promocyjnych; 

   współpraca i podejmowanie działań wspólnie z organami publicznymi, samorządowymi, 

organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami branżowymi, przedstawicielami ochrony zdrowia 

oraz organizacjami zrzeszającymi pacjentów w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji; 

k. organizację poradni stomijnych przy współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych, 

psychologami, wizażystami i innymi ekspertami, która może także obejmować działalność 



leczniczą; 

l. opiniowanie i monitorowanie postpowań toczących się przed właściwymi organami administracji 

oraz sadami administracyjnymi, a w razie zaistnienia interesu społecznego inicjowanie, udział, 

przystępowanie w postpowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi, 

dotyczących w szczególności: 

I. postępowań dotyczących prawa farmaceutycznego, w szczególności zasad i trybu 

dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uzgodnieniem w szczególności 

wymagań dotyczących jakości, bezpieczeństwa stosowania, prowadzenia obrotu oraz 

reklamy, w myśI Ustawy z dnia 6 września 2001 Prawo Farmaceutyczne; 

II. postępowań dotyczących wyrobów medycznych, w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 

o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 poz. 679); 

III. postępowań dotyczących kategorii produktów wskazanych w powyższych punktach 

mogących mieć miejsce na tle przepisów regulujących uczciwą konkurencję na rynku, a w 

szczególności Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. 

Dz.U. Nr 153, poz. 1503); Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu 

nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206); Ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331), 

m. postulowanie ewentualnych zmian w ustawodawstwie; 

n. promocji i rozwijanie wolontariatu; 

o. działalność wydawniczą. 

4. Fundacja realizując swoje cele statutowe przestrzega przepisów powszechnie obowiązującego prawa i 

dochowuje wszelkich najwyższych standardów etycznych. 

5. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje 

poleskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji. 

Majtek i dochody Fundacji 

§ 7 

1. Majtek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorów w kwocie 5.000 złotych tworzący fundusz 

założycielski Fundacji (dalej jako: Fundusz) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez 

Fundację w toku jej działania. 

2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona zarówno jako działalność nieodpłatna lub jako 

działalność odpłatna w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (dalej jako: Ustawa a działalności pożytku publicznego). Obie te formy 

działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, 

kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. 

3. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z Funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundacji, na 

zasadach określonych w niniejszym Statucie. 

4. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: 

a. darowizn, spadków, zapisów; 

b. krajowych i zagranicznych dotacji i subwencji oraz grantów; 

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 

d. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów 

wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym; 

e. odsetek i depozytów bankowych; 

f. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; 

g. operacji finansowych; 

5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



6. Fundacja nie działa w celu osiągniecia zysku; osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację celów 

statutowych. 

7. Przychody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów 

Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

8. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z 

dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że 

stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

9. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków 

organów Fundacji lub pracowników, oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz 

pracownicy Fundacji 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"; 

b. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe; 

c. wykorzystywaniu majtku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich 

osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika 

bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji; 

d. przekazywaniu majtku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji 

oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli 

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

 

§7A 

Działalność gospodarcza fundacji 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, na 

zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie. Działalność ta jest wyłącznie 

działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, o której mowa w  §7 Statutu. 

Zasady prowadzenia dzielności gospodarczej przez Fundację określa §7A. 

2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji. 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w następującym zakresie: 

a) PKD 86.90.D: Działalność paramedyczna 
b) PKD 86.90.A: Działalność fizjoterapeutyczna 
c) PKD 86.90.E Pozostała działalność w okresie, gdzie indziej niesklasyfikowana 
d) PKD 96.04. - Działalność usługowa występuje z poprawą kondycji, usługą 
e) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
f) PKD 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych 
g) PKD 58.1. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z 

wyłączeniem w zakresie oprogramowania, 
h) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 
i) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 
j) PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych, 
k) PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów, 
l) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, 

http://pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/86.90.D.html;jsessionid=F7683DB692AD012BC2AEFE91F9CED8F9.tomkatowy03
http://pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/86.90.A.html;jsessionid=F7683DB692AD012BC2AEFE91F9CED8F9.tomkatowy03


m) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, 

n) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 
o) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
p) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 
q) PKD 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, 
r) PKD 93.0 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, 
s) PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
t) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych 
u) PKD 69.99.Z Pozostała działalność w zakresie informacji gdzieindziej niesklasyfikowana   
v) PKD 89.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana  
4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. 

 

Organy Fundacji 

§8 

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji (dalej jako: Zarząd);  

2. Fundator wskazany w §1 ust. 1 lit. b może powołać Radę Programową Fundacji (dalej jako: Rada 

Programowa), o której mowa w § 12 niniejszego Statutu. 

Zarząd Fundacji 

§ 9 

1. Zarząd składa się z przynajmniej 2 członków, w tym Prezesa i Członka Zarządu. 

2. Zarząd powoływany jest przez Fundatora wskazanego w §1 ust. 1 lit. b na okres 5 lat. 

3. Funkcję Prezesa lub Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedna kadencja. 

4. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie przed upływem kadencji mogą zostać odwołani przez 

Fundatora wskazanego w §1 ust. 1 lit. b. 

5. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych 

członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu. 

6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwal. Uchwały są przyjmowane zwykłą 

większością głosów przy obecności przynajmniej dwóch członków Zarządu w przypadku ustanowienia 

Zarządu w składzie dwóch osób. 

7. W razie równej ilości głosów rozstrzyga glos Prezesa Zarządu. Tryb pracy Zarządu może zostać określony 

w Regulaminie przyjętym przez Fundatora wskazanego w §1 ust. 1 lit. b statutu. 

8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu w wysokości i na 

zasadach określonych przez Fundatora wskazanego w §1 ust. 1 lit. b statutu zgodnie z jego 

wewnętrznymi regulacjami. 

9. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

10. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek: 

a. odwołania przez Fundatora wskazanego w §1 ust. 1 lit. b statutu; 

b. zrzeczenia się członkostwa; 

c. prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ściganego z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

d. śmierci członka zarządu. 

§ 10 



1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a. prowadzenie bieżącej działalności Fundacji oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 

b. zarzadzanie majątkiem i funduszami Fundacji; 

c. uchwalanie rocznych planów finansowych oraz wieloletnich programów działania Fundacji; 

d. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania merytorycznego z 

działalności Fundacji; 

e. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji; 

f. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów 

Fundacji. 

3. Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość działań 

podejmowanych przez Fundację. 

4. Zarząd składa Fundatorowi wskazanemu w §1 ust. 1 lit. b statutu pisemne sprawozdanie z działalności, 

bilans za rok ubiegły oraz preliminarz dochodów i wydatków na przyszły rok w terminie ustalonym przez 

tego Fundatora. 

5. Fundator wskazany w §1 ust. 1 lit. b statutu może żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw. 

6. Fundator wskazany w §1 ust. 1 lit. b statutu może żądać dopuszczenia swoich umocowanych 

przedstawicieli do udziału w spotkaniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd nie może wyłączyć 

jawności swoich spotkań wobec umocowanych przedstawicieli Fundatora. 

 

§ 11 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu, z wyleczeniem oświadczeń 

woli w sprawach majątkowych. 

2. W sprawach majątkowych, oświadczenia woli w imieniu Fundacji skradają dwaj członkowie Zarządu 

działający łącznie, w tym Prezes. 

Rada Programowa 

§ 12 

1. Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową. Członkowie Rady Programowej są powoływani przez 

Zarząd Fundacji na okres 5 lat. 

2. W skład Rady Programowej wchodzą osoby fizyczne, w tym przedstawiciele zawodów medycznych, 

będący uznanymi autorytetami w dziedzinach związanych z celami i obszarem działalności Fundacji. 

3. Rada Programowa jest ciałem doradczym i opiniodawczym. W szczególności, Członkowie Rady 

Programowej mogą przedstawiać na wniosek Zarządu lub Rady Fundacji stanowiska dotyczące obszarów 

powiązanych z działalnością Fundacji, dotyczące w szczególności kwestii naukowych. 

4. Członkowie Rady Programowej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Rady 

Programowej, z wyjątkiem uzasadnionych i udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem 

w pracach tego organu, w tym kosztów podroży i zakwaterowania. 

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Programowej mogą zostać określone przez Zarząd 

6. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje z dniem: 

a. odwołania przez Zarząd Fundacji: 

b. zrzeczenia się członkostwa; 

c. śmierci. 

Zmiana Statutu 



§ 13 

Dokonywanie zmiany statutu, w tym celów Fundacji, stanowią wyłączną kompetencji Fundatora wskazanego 

w §1 ust. 1 lit. b statutu. 

Połączenie z inną fundacją 

§ 14 

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

2. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator wskazany w §1 ust. 1 lit. b statutu w formie uchwały. 

Likwidacja Fundacji 

§ 15 
 

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator wskazany w §1 ust. 1 lit. b statutu w formie uchwały, z 

zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w §15 ust. 2. 

2. W przypadku, gdy Fundator wskazany w §1 ust. 1 lit. b statutu w wyniku ogłoszenia jego upadłości, 

likwidacji lub innego zdarzenia mającego wpływ na jego byt prawny lub możliwość wykonywania 

obowiązków względem Fundacji nie może pełnić funkcji Fundatora, to jego zadania wynikające ze 

statutu pełni samodzielnie Zarząd. 

3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba, że co innego wynika z decyzji Fundatora, o której mowa w ust. 

1. 

4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku 

publicznego innym, wskazanym przez Fundatora wskazanego w §1 ust. 1 lit. b organizacjom pożytku 

publicznego, działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do 

celów Fundacji. 


