
STATUT FUNDACJI „AD VOCEM” 
 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Fundacja nosi nazwę „FUNDACJA „Ad Vocem”. Dalej w tekście będzie określana jako 

„Fundacja”. 
2. Fundacja została ustanowione aktem notarialnym z dnia 17 maja 2005 roku sporządzonym 

przez notariusza Piotra Farona w Kancelarii Notarialne] w Krakowie przy ulicy Kościuszki nr 40 
m. 1 pod Rep. A Nr 1952/2005. 

3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmieścia w Krakowie Wydział XI 
Gospodarczy. 

4. Nadzór na Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej 
 

§2 
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków. 
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwego realizowania celów 

społecznych i gospodarczych może prowadzić działalność również poza jej granicami. 
3. Fundacja może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa. 
4. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę. 
5. Fundacja może posiadać własny znak graficzny oraz własną odznakę. 
 
 
 

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji 
 

§ 3 
Celem Fundacji jest 
1. Promowanie praw dzieci i młodzieży, praw kobiet, praw obywatelskich oraz praw pacjentów. 
2. Promowanie zdrowego stylu życia. 
3. Wspieranie nowych form aktywności zawodowej. 
 

§4 
Fundacja realizuje powyższe cele w szczególności poprzez: 
1. Prowadzenie poradnictwa dla ofiar przemocy, zwłaszcza wobec dzieci i młodzieży oraz kobiet. 
2. Prowadzenie poradnictwa z zakresu praw pacjentów. 
3. Występowanie z inicjatywami obywatelskimi dotyczącymi praw człowieka. 
4. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 
5. Pozyskiwanie wolontariuszy i sponsorów wspierających działalność humanitarną 
6. Organizowanie i prowadzenie akcji medycznych i humanitarnych w kraju, a także misji poza 

granicami na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. 
7. Prowadzenie działalności edukacyjnej ukierunkowanej na populacje dzieci i młodzieży w 

okresie szkolnym poprzez: 
• Organizowanie i prowadzenie: programów profilaktycznych (o tematyce skierowanej na 

profilaktykę zakażeń wirusem HIV, HBV, prokreację, zdrowego stylu życia, chorób 
cywilizacyjnych), programów promujących prawa człowieka, przy współudziale administracji 
państwowej, organizacji pozarządowych i międzynarodowych, 

• Prowadzenie programów edukacyjnych, resocjalizujących mających przeciwdziałać 
skutkom patologii społecznej, zwłaszcza w zakresie przemocy oraz uzależnień od alkoholu 
i narkotyków, 

• Współpraca z autorytetami, specjalistami z zakresu medycyny, psychologii, socjologii, 
pielęgniarstwa, pedagogiki oraz politykami, 

• Organizowanie konferencji, konkursów, spotkań z zakresu problematyki zdrowotnej oraz 
praw obywatelskich. 



8. Wspieranie nowych form aktywności zawodowej poprzez: 
a. Utworzenie bazy danych z zakresu zapotrzebowania na pielęgniarską opiekę domową, 

opiekę nad dziećmi, wsparcie dla rodzin i pacjentów chorych terminalnie i przewlekle, dzieci 
leczonych psychiatrycznie oraz seniorów, 

b. Utworzenie bazy danych – „bank” - pracowników medycznych, opiekunek dziecięcych, 
psychoterapeutów 

c. Koordynowanie i organizacja opieki nad dziećmi, osobami przewlekle chorymi, starszymi, 
d. Tworzenie grup wsparcia dla rodzin i osób terminalnie chorych, 
e. Utworzenie zespołu psychoterapeutycznego (grupy terapeutyczne) dla rodziców i dzieci z 

problemami psychiatrycznymi, 
f. Wydawanie referencji dla osób wpisanych do bazy danych, 
g. Prowadzenie doradztwa zawodowego. 

9. Powyższe cele i działania są realizowane poprzez działalność statutową nieodpłatną i odpłatną, 
dla której wyodrębnione są księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.  

 
§5 

Cele określone powyżej są finansowane z dochodów jakie przynosić będzie działalność 
gospodarcza, jak również ze spadków, zapisów, darowizn i subwencji uzyskiwanych od osób 
prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej 
 
 
 

Majątek i dochody Fundacji 
 

§6 
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2000 (dwóch tysięcy) złotych. 
2. Dochodami fundacji są: 

• spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe 
poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe oraz zagraniczne osoby prawne i fizycznej 
oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 

• wpływy z działalności gospodarczej, o której mowa w § 7 niniejszego statutu, 
• dochody ze zbiórek i imprez publicznych. 

 
Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych zgodnie z ustalonym 
programem działania Fundacji oraz na koszty działalności. 
 
 
 

Działalno ść gospodarcza fundacji 
 

§7 
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

• 58.1 - Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z 
wyłączeniem w zakresie oprogramowania 

• 58.11.Z - Wydawanie książek 
• 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 
• 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
• 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza 
• 50.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych 

2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na realizację celów statutowych 
Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działalności. 

 
 
 



Organy Fundacji 
 

§8 
Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. 
 

§9 
Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób wskazanych przez Fundatora. 
 

§ 10 
Członkowie Rady Fundacji spośród swojego grona wybierają w głosowaniu tajnym zwykłą 
większością głosów Przewodniczącego Rady Fundacji. 
 

§ 11 
Kadencja Rady Fundacji i jej Przewodniczącego jest nieograniczona. 
 

§ 12 
Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 
 

§ 13 
Do zakresu działania Rady Fundacji należy; 

• określenie kierunków działania i sposobów realizacji celów Fundacji, 
• powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, 
• kontrolowanie działalności Zarządu Fundacji. 

 
§ 14 

1. Zarząd Fundacji powołany jest – pierwszy przez Fundatora, kolejne przez Radę Fundacji - w 
liczbie od 3 do 5 osób. Zarząd wybiera ze swego grona: Prezesa, Wiceprezesi i Skarbnika. 
Okres kadencji Zarządu wynosi 5 lat. 

2. Fundator może wchodzić w skład Zarządu. 
3. Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes będący kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu prawa 

pracy. 
4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji, w tym 

Prezes lub Wiceprezes. 
5. Oświadczenie woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jeden. członek Zarządu 

Fundacji upoważniony do tego przez Zarząd Fundacji. 
 

§ 15 
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności 

• kierowanie działalnością Fundacji, 
• reprezentowana Fundacji na zewnątrz, 
• zarządzania majątkiem Fundacji, 
• wnioskowanie zmian do Statutu Fundacji, 
• składane Radzie, Fundacji corocznych informacji na temat działalności Fundacji. 

 
 
 

Zmiany statutu 
 

§ 16 
1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji. 
2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały, przy 

czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 
 
 
 



Postanowienia ko ńcowe 
 

§ 17 
1. Fundacji ulega likwidacji w przypadku zrealizowania celów, do których została powołana lub 

wyczerpaniu środków finansowych. Decyzje w sprawie likwidacji podejmuje Rada Fundacji na 
wniosek Zarządu Fundacji, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej polowy 
członków Rady Fundacji. 

2. Uchwała w sprawie likwidacji Fundacji określa przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji. 
 

§ 18 
1. Likwidację Fundacji prowadzi Zarząd Fundacji. 
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadomi Ministra Edukacji Narodowej 
 
 
 
 
 
 
 
 


