STATUT FUNDACJI SASA
ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja SASA, zwana dalej “Fundacją”, ustanowiona przez spółkę
brandmed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej “Fundatorem”,
zgodnie z treścią Aktu Ustanowienia Fundacji, sporządzonego w dniu 18 marca 2015
roku przez notariusza Maję Bruździak w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy Alejach
Jerozolimskich nr 53 lokal 1A ustanawia Fundację, dla której na podstawie art.5 Ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. O fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz.203 z
późniejszymi zmianami) ustala niniejszy Statut.
§2
Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
§3
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§4
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność również poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Realizacja celów statutowych Fundacji może być prowadzona również we współpracy z
innymi podmiotami, w szczególności z innymi Fundacjami oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność zbliżoną do działalności Fundacji.
§5
1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu
podlegać będzie ochronie prawnej.
2. Rejestracja znaku graficznego odbędzie się na zasadach przewidzianych ustawą z dnia
30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508).
§6
Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa, biura, zakłady, filie.
§7
Fundacja może udzielać pełnomocnictw osobom fizycznym i prawnym do jej
reprezentowania zarówno w Rzeczpospolitej Polskiej jak i za granicą.

§8
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów
obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II: CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§9
Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia,
polegająca na udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej na rzecz leczenia
osób chorych w kraju i zagranicą oraz działanie na rzecz promocji zdrowia, profilaktyki
zdrowotnej i edukacji medycznej na świecie.
§ 10
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest
ratowanie i ochrona zdrowia osób o których mowa w § 9, w zakresie mieszącym się w
celach Fundacji;
b. organizowanie wyjazdów szkoleniowych dla studentów medycyny i lekarzy celem
pogłębiania ich wiedzy oraz poznawania medycyny w innych częściach świata;
c. zakup sprzętu medycznego, urządzeń i materiałów mających służyć ratowaniu życia i
leczeniu chorych oraz bezpłatne przekazywanie ich lub wypożyczanie placówką
medycznym na świecie;
d. prowadzenie programów medycznych na świecie;
e. gromadzenie i analiza danych medycznych związanych z działaniami Fundacji oraz
prezentowanie ich na zjazdach w kraju i zagranicą;
f. dostarczanie sprzętu medycznego osobom chorym, których przypadki są szczególne
w kraju i na świecie;
g. prowadzenie szkoleń z zakresu edukacji medycznej, pierwszej pomocy oraz higieny w
krajach, w których Fundacja będzie prowadziła statutową działalność;
h. skupianie wokół Fundacji osób związanych ze światem medycyny oraz przekazywanie
ich cennej wiedzy następnym pokoleniom lekarzy;
i. tworzenie materiałów informacyjnych i edukacyjnych oraz współpracę z mediami
mającą na celu zwrócenie uwagi na problemy medycyny w innych częściach świata.
2. Działalność Fundacji, o której mowa w ust.1 prowadzona jest w formie działalności
nieodpłatnej.

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 11
1. Majątek Fundacji przeznaczony na realizację celów statutowych stanowi kwota 2.500
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) wniesiona przez Fundatora.
2. Z majątku Fundacji zostaje wyodrębniona kwota 1.000 (słownie: tysiąc złotych)
przeznaczona na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Majątek Fundacji stanowią ponadto środki finansowe, nieruchomości i ruchomości
pozyskane przez Fundację w toku jej działania.
§ 12
1. Dochodami Fundacji są:
a. dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
b. subwencje osób prawnych;
c. dochody z aukcji, kwest i imprez publicznych oraz prywatnych;
d. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych
przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie;
e. dochody z odpłatnej działalności statutowej;
f. dochody z działalności gospodarczej;
g. środki finansowe pochodzące z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych.
2. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być
użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania Zarządu Fundacji, o ile
ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa
długi spadkowe.
4. Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczany na statutowe cele
Fundacji.

ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI
§ 13

1. Organem fundacji jest Zarząd.
2. Zastrzega się możliwość powołania innych organów Fundacji w drodze zmiany statutu.
§ 14
1. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator w składzie:
a. Gabriela Stępińska jako Prezes Zarządu;
b. Mateusz Pinkiewicz;
c. Marcin Krajmas.
2. Skład Zarządu wskazany w ust. 1 jest powołany na okres jednej kadencji.
§ 15
1. Zarząd składa się od 2 do 5 członków.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić wielokrotnie.
4. Z zastrzeżeniem § 14 ust.1, na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, który jest wybierany
przez członków Zarządu w drodze uchwały Zarządu.
5. Z zastrzeżeniem § 14 ust.1, Zarząd jest powoływany w następujący sposób:
a. prawo powołania jednego członka Zarządu przysługuje:
- Gabrieli Stępińskiej
- Mateuszowi Pinkiewiczowi
- Marcinowi Krajmasowi
b. z zastrzeżeniem ust. 1 oraz ust. 5a pozostałych członków Zarządu może powołać
Fundator.
6. Prawa, o którym mowa w ust. 5 można się zrzec składając pisemne oświadczenie, które
przedłożyć należy członkom Zarządu.
§ 16
1. W razie śmierci którejkolwiek z osób wymienionych w § 15 ust. 5 pkt a, prawo do
powołania jednego członka Zarządu przechodzi na spadkobiercę tej osoby.
2. W przypadku gdy powołanych do spadkobrania będzie więcej niż jedna osoba,
powołanie członka Zarządu musi być podjęte przez spadkobierców wspólnie.
3. Jeżeli spadkobierca albo spadkobiercy nie podejmą decyzji w przedmiocie powołania
członka Zarządu w terminie jednego miesiąca od wezwania ich przez Fundatora, prawo
o którym mowa w niniejszym paragrafie przechodzi na Fundatora.

4. W razie likwidacji Fundatora, prawo do powołania pozostałych członków Zarządu, o
którym mowa w § 15 ust. 5 pkt b przechodzi na ostatnich członków Zarządu
Fundatora, którzy to podejmują decyzję wspólnie.
§ 17
1. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania
członka Zarządu w sytuacji określonej w ust. 2.
2. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie z ważnych powodów, a w
szczególności z w przypadku:
a. działania na szkodę Fundacji;
b. nie uczestniczenia w pracach Zarządu;
c. skazania prawomocnym wyrokiem karnym;
d. długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.
3. Jeżeli Fundator, z przyczyn wskazanych w ust. 2 odwoła członka Zarządu, który został
powołany przez osobę wskazaną w § 15 ust. 5 pkt a, osoba ta zachowuje prawo do
powołania w jej miejsce członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Osoba odwołana przez Fundatora, z przyczyn określonych w ust. 2 nie może zostać
powołana jako członek Zarządu przez okres 3 miesięcy od momentu odwołania.
§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a. nadzorowanie bieżącej działalności Fundacji;
b. realizowanie celów statutowych;
c. sporządzanie planów pracy i budżetu;
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia;
g. przyjmowanie subwencji, spadków, zapisów i darowizn;
h. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji.
§ 19
1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji
upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 20
1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
2. Dla dokonania czynności innych niż podstawowe, tj. związanych z bieżącym
funkcjonowaniem Fundacji, niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo
zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
4. Zarząd podejmuje uchwały większością 2/3 głosów, w obecność co najmniej 2/3 jego
członków.
§ 21
1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół
roku..
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek
Fundatora albo innego członka Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu,
telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego
bezpośrednio do jej członków.
5. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie lub za pomocą programów
komunikowania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich
uczestniczących w nim członków.
6. Możliwe jest również podjęcie przez Zarząd uchwały bez posiedzenia, gdy wszyscy
członkowie Zarządu:
a. wyrażają na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo;
b. wyrażają zgodę na pisemne głosowanie.
§ 22
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, zlecenia albo
umowy o podobnym charakterze.
2. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa Fundator.
§ 23
Konkretyzacja niniejszego statutu, w szczególności w zakresie organizacji Zarządu może
nastąpić w regulaminach sporządzonych przez Zarząd.

ROZDZIAŁ V DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 24
1. Fundacja prowadzi w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych, przedmiotem której, zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności jest:

a. 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
b. 58.11.Z Wydawanie książek;
c. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list;
d. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
e. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
f. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
g. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych;
h. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi;
i. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
j. 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;
k. 63.12.Z Działalność portali internetowych;
l. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych;
m.72.20.Z

Badania naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych;

n. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
o. 73.20.Z Badanie rynku opinii publicznej;
p. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
q. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i koncertów;
r. 85.59.B.

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej

niesklasyfikowane;
s. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
t. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
u. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
v. 93.19.Z Pozostała działalność związane ze sportem;
w.93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów
statutowych.
3. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska
wymagane zezwolenia, koncesje lub upoważnienia, jeżeli będzie to wymagane przez
przepisy prawa.
§ 25
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez
wyodrębnione organizacyjnie zakłady i inne jednostki organizacyjne.

ROZDZIAŁ VI ZMIANA STATUTU
§ 26
1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje w szczególności Zarząd stosowną
uchwałą, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4.
2. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, dla jej ważności, zamiar jej podjęcia
musi być pisemnie przedłożony Fundatorowi wraz z projektem uchwały.
3. Fundator po zapoznaniu się z projektem uchwały może wyrazić, w terminie tygodnia
od przedłożenia mu pisemnego zamiaru w przedmiocie zmiany statutu, pisemny
sprzeciw.
4. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 3 powoduje niemożność podjęcia przez Zarząd
uchwały w przedmiocie zmiany statutu Fundacji.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Fundacji pomimo sprzeciwu powoduje
jej nieważność.

6. W przypadku likwidacji Fundatora, stosuje się § 16 ust. 4 odpowiednio.
7. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu może podjąć Fundator w każdym czasie.
§ 27
Zmiana celów Fundacji odbywa się w trybie zmiany statutu Fundacji.
ROZDZIAŁ VII- LIKWIDACJA
1.
2.
3.
4.

§ 28
O likwidacji Fundacji decyduje Fundator.
O likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia odpowiedniego Ministra.
Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele
zbliżone do celów Fundacji określonych w § 9 niniejszego statutu. Konkretne cele, na
które zostanie przeznaczony majątek wskaże Fundator.
ROZDZIAŁ VIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29
1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd, zastrzeżeniem § 20 ust.4.
§ 30
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.

