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Tekst jednolity  
statutu fundacji pod nazwą „Fundacja TipTop” 

 
sporządzony dnia 29 czerwca 2018r. uwzględniający treść uchwały nr 1 Fundatora  

podjętej dnia 29 czerwca 2018r. dotyczącej zmiany statutu 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
„Fundacja TipTop” zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez: Krzysztofa Kmiecik 
zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Aleksandra 
Drożdż w Kancelarii notarialnej w Poznaniu przy ulicy Nowowiejskiego 20/3 w dniu 
05.04.2018r. Repertorium A nr 1.907/2018. 

§ 2 

1. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 21 
poz. 97 ze zmianami), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz na podstawie postanowień niniejszego 
statutu.  

2. Fundacja  prowadzi  działalność  społecznie  użyteczną  w  sferze  zadań  publicznych 
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w 
szczególności osób, o których mowa w Statucie Fundacji.  

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

§ 4 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§ 5 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność także 
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja może tworzyć oddziały, file, zakłady. 
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§ 6 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Fundacja może współpracować z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi (krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi) w zakresie związanym                    
z realizacją celów Fundacji. 

§ 7 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister ds. zdrowia publicznego. 

§ 8 

1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznaczać będzie na 
realizację celów statutowych. 

2. Fundacja może, w ramach prowadzonej działalności statutowej, udzielać pomocy społecznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, 
ze zm.) 

§ 9 

1. Fundacja może używać pieczęci i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. 

2. Nazwa Fundacji brzmi “Fundacja TipTop”. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku 
graficznego. 

3. 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 zasady działania Fundacji 

§ 10 

I. Celem Fundacji jest: 

1) niesienie pomocy osobom wymagającym leczenia lub rehabilitacji, w tym osobom 
dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami, osobom oczekującym na trudne 
bądź drogie zabiegi medyczne lub środki lecznicze;  

2) ochrona i promocja zdrowia ukierunkowana przede wszystkim na rzecz osób, których 
przypadki mają charakter szczególny m.in. dzieci przedwcześnie urodzonych, osób w wieku 
emerytalnym i niepełnosprawnych;  

3) działalność charytatywna; 

4) pomoc społeczna osobom i rodzinom dla przezwyciężania trudnych sytuacji  życiowych, 
których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby                                               
i możliwości, w tym pomoc osobom biednym i chorym; 
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5) pomoc społeczna w zakresie wyrównywania szans osób i rodzin będących w trudnej 
sytuacji życiowej; 

6) (skreślony). 

7) (skreślony). 

8) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych  
wykluczeniem społecznym;  

9) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym;  

10) rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów;  

11) (skreślony). 

12) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

13) stwarzanie warunków dla zdobywania i poszerzania wiedzy, wykształcenia i kwalifikacji 
zawodowych przez osoby dotknięte uzależnieniami, w tym alkoholizmem, osoby ubogie czy 
wykluczone z innych przyczyn ze społeczeństwa;  

14) podejmowanie działań prewencyjnych mających na celu poszerzanie wiedzy na temat 
choroby alkoholowej i innych uzależnień;  

15) pomoc w organizowaniu środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia w 
specjalistycznych ośrodkach leczenia uzależnień;  

16) przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży; 

17) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie pokrywającym się z celami statutowymi 
Fundacji; 

18) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 
granicą;  

19) promocja i organizacja wolontariatu;  

20) organizowanie i wspieranie wszelkich innych form pomocy skierowanej do dzieci z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,  

21) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 
społeczeństwa; 

22) wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia m.in. w zakresie leczenia i rehabilitacji; 

23) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej. 

II. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) organizowanie i finansowanie m.in. zakupu leków, środków medycznych, wykonania 
badań, zabiegów i operacji, sprzętu rehabilitacyjnego, kosztów przejazdów oraz pobytu 
w placówkach leczniczych i rehabilitacyjnych; 

2) organizowanie i finansowanie kosztów leczenia i terapii osób uzależnionych w tym m.in. 
od alkoholu i narkotyków; 

3) organizowanie i finansowanie zakupu podręczników szkolnych, książek, zeszytów oraz 
innych pomocy dydaktycznych niezbędnych dla dzieci i młodzieży; 

4) organizowanie i finansowanie spotkań edukacyjnych; 

5) organizowanie i finansowanie indywidualnych i grupowych spotkań z terapeutami;  
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6) organizowanie i finansowanie konkursów i koncertów dla dzieci i młodzieży uzdolnionej 
artystycznie;  

7) fundowanie stypendiów dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych zwłaszcza 
uzdolnionym; 

8) organizowanie i finansowanie zajęć i kursów oświatowo-kulturowych, zajęć naukowych, 
zajęć sportowych oraz tworzenie kół i klubów zainteresowań; 

9) organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez m.in.  
wsparcie finansowe wyjazdów wakacyjnych, obozów, kolonii czy półkolonii dla dzieci i 
młodzieży wymagających takiej pomocy;  

10) finansowanie pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez m.in. zakup niezbędnego 
sprzętu rehabilitacyjnego, przekwalifikowania zawodowego, dostosowania lokalu do 
potrzeb osoby niepełnosprawnej; 

11) likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób 
niepełnosprawnych m.in. poprzez dostosowanie pojazdu niepełnosprawnego do jego 
potrzeb, finansowanie kosztów uzyskania prawo jazdy kat. B, zapewnienie opieki osobie 
niepełnosprawnej; 

12) finansowanie renowacji obiektów i sal przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, w 
tym szkół, przedszkoli, żłobków; 

13) organizowanie i finansowanie opieki dziennej osobom starszym; 

14) organizowanie imprez charytatywnych oraz imprez sportowych, kulturowych                                       
i artystycznych; 

15) organizowanie wykładów i spotkań ze specjalistami i autorytetami z zakresu m.in.  
ochrony zdrowia, nauki, kultury, sportu;  

16) współpracę z instytucjami i urzędami zajmującymi się nauką, edukacją, oświatą, 
zdrowiem, opieką społeczną, przeciwdziałaniem patologiom i innymi sprawami 
związanymi z rozwojem dzieci i młodzieży i opieką osób niepełnosprawnych, rodzin w 
trudnej sytuacji życiowej - zarówno na szczeblu krajowym jak i samorządowym; 

17) finansowanie zakupu zabawek i odzieży, żywności, środków chemicznych itp. oraz 
organizowanie zbiórek nowej i używanej odzieży i zabawek, produktów żywnościowych 
oraz innych środków niezbędnych do życia osobom tego potrzebującym; 

18) propagowanie integracji dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnym; 

19) finansowanie dożywiania osób w szczególności dzieci; 

20) pomoc społeczną, przekazywanie środków innych niż finansowe przeznaczonych na 
zaspokajanie niezbędnych potrzeb zdrowotnych osób i rodzin oraz umożliwiania im 
bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka; 

21) organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, 
programów, kampanii społecznych, kampanii dobroczynnych i kampanii edukacyjnych; 

22) dystrybucję: cegiełek, ulotek, zaproszeń, wizytówek i innych materiałów promocyjnych 
zachęcających do przekazywania darowizn, organizacji zbiórek i innych akcji promocji 
umożliwiających wsparcie Fundacji i jej celów; 

23) promowanie przekazywania idei odpisu 1% podatku na rzecz Fundacji poprzez m.in. 
reklamy medialne, telewizyjne, prasowe, internetowe, ulotkowe, plakatowe, programy 
do rozliczeń podatku i wszelkie inne formy reklamy i promocji umożliwiające dotarcie 
do potencjalnego podatnika.  

24) (skreślony). 
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25) (skreślony). 

26) (skreślony); 

27) (skreślony);     

28) (skreślony); 

29) (skreślony). 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 11 

1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie 1 000 zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych) oraz wszelkie inne mienie (ruchomości i nieruchomości), środki 
finansowe i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania. 

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić  m.in. z: 

a) darowizn, spadków, zapisów; 
b) dotacji , subwencji, ofiarności publicznej; 
c) dochodów ze zbiórek; 
d) dochodów z majątku Fundacji; 
e) odsetek bankowych; 
f) (skreślony); 
g) nawiązek sądowych; 

3. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez      
Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie. 

4. Fundacja nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku. 

5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

7. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania. 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

§ 12 

Władzami Fundacji są: 

a) Zgromadzenie Fundatorów; 
b) Zarząd Fundacji. 

§ 13 

1. Zgromadzenie Fundatorów zwoływane jest przez Zarząd Fundacji lub z własnej inicjatywy. 

2. W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzi Fundator Krzysztof Kmiecik. Zgromadzenie 
podejmuje decyzje w formie uchwał. 
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3. Zgromadzenie Fundatorów powołuje i odwołuje członków  Zarządu Fundacji.  

4. Fundator może pełnić funkcje w Zarządzie Fundacji. 

5. Fundatorowi przysługuje prawo kierowania pod adresem statutowych organów Fundacji 
pytań oraz zgłaszania uwag.      

 

§ 14 

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. 

2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.  

3. Członkami Zarządu mogą zostać osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  

5. Do reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń woli we wszystkich 
sprawach Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków 
Zarządu łącznie. 

6. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:  

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

b) realizacja celów statutowych;  

c) inicjatywa w zakresie zmian w statucie; 

d) sporządzanie budżetu i planów pracy i ich realizowanie; 

e) zarządzanie majątkiem Fundacji; 

f) opracowywanie planu działalności Fundacji; 

g) opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;.  

h) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Fundacji;         
podpisywanie umów z pracownikami Fundacji oraz z podmiotami zewnętrznymi, 
świadczącymi prace na rzecz Fundacji; 

i) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do  innych podmiotów, zrzeszeń i organizacji   
oraz o ich tworzeniu; 

j) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji; 

k) podejmowanie decyzji w przedmiocie wyboru sposobów i celów przeznaczenia środków 
finansowych pozostających w dyspozycji Fundacji; 

l) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do 
kompetencji innych organów; 

7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji; 

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 
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c) śmierci członka Zarządu; 

d) odwołania z ważnych powodów w szczególności: podjęcia działalności 
konkurencyjnej przez członka zarządu, długotrwałej choroby, utraty kwalifikacji 
do pełnienia funkcji, popełnienia przestępstwa, godzenia w dobre imię i interesy 
Fundacji, naruszania statutu i innych aktów Fundacji itp. 

§ 15 

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; 
w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa  Zarządu. 

2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 
należących do zadań Fundacji. 

3. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać 
konsultantów   oraz ich zespoły spośród naukowców, praktyków i zlecać im wykonanie 
odpowiednich opracowań. 

4. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 

 

§ 16 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundatorów na wniosek Zarządu Fundacji.   

§ 17 

1. Zarząd może powołać dyrektora Fundacji i jego zastępców do bieżącego kierowania Fundacją. 
Dyrektorem może być również jeden z członków Zarządu Fundacji. Dyrektora lub jego 
zastępców nie będących członkami Zarządu, może odwołać każdy członek zarządu działający 
samodzielnie.  

2. Obsługa administracyjna Zarządu należy do biura Fundacji. 

3. Biuro Fundacji podporządkowane jest Zarządowi Fundacji, a w przypadku powołania 
Dyrektora Fundacji, on kieruje jego pracami. 

§ 18 

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 właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje 
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały. 
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Rozdział. V. Postanowienia końcowe 

§ 19 

Zabronione jest: 

1) udzielenia pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 
jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób z 
którymi członkowie, fundatorzy, członkowie organów, 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”. 

2) przekazywania swojego majątku na rzecz fundatorów, 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. 

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

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

§ 20 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w 
razie wyczerpania środków finansowych i majątku. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego Ministra. 

3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 
mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
organizacji o zbliżonych celach statutowych Fundacji. 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Krzysztof Kmiecik – Fundator 

 


