
TEKST JEDNOLITY  
STATUTU FUNDACJI „FUNDACJA SERCE ANIELKI” 

po zmianach z dnia 3 października 2018 roku 
 
 Anielka, tak jak większość polskich dzieci z nieoperacyjnymi wadami serca, nie 
doczekała przeszczepu serca pozostawiając ogromną pustkę i tysiące pytań dlaczego tak 
się stało, dlaczego w Polsce dzieci z nieoperacyjnymi wadami serca umierają i czy można 
zrobić coś więcej dla ratowania dziecięcych istnień. 
 W Polsce, w latach 2015 - 2017 przeprowadzono 2 (słownie: dwa) przeszczepy 
serca u dzieci w wieku do lat 8 co obrazuje stan medycyny transplantacyjnej dzieci w 
Polsce. 
 FUNDACJA SERCE ANIELKI, której Fundatorem jest mama Anielki, ma za zadanie 
przyczynić się do rozwoju medycyny transplantacyjnej dzieci oraz do zwiększenia 
świadomości i roli medycyny transplantacyjnej w polskim społeczeństwie. 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1  

1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA SERCE ANIELKI” (zwana dalej „Fundacją”) 
ustanowiona została przez Jadwigę Hermanowicz (zwaną dalej „Fundatorem”), aktem 
notarialnym sporządzonym przed notariuszem w Warszawie - Anną Brewczyńską 
prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 10 lok. 9 w 
dniu 22 sierpnia 2018 roku (Rep. A. nr 5622/2018). 

2. Fundacja działa na podstawie: 
a) Ustawy z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. nr 46, poz. 203 z 1991 r. z 

późn. zm) 
b) Ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 874 z 2003 r. z późn. zm) 
c) Statutu Fundacji zwanego dalej „Statutem”. 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.  
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw 

zdrowia publicznego. 
4. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

„FUNDACJA SERCE ANIELKI” w wybranych językach obcych. 
6. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji oraz może posiadać znak graficzny. 



Rozdział 2 
Cele i zasady działania Fundacji 

§ 3 
1. Fundacja została powołana w celu: 

a) ochrony i promocji zdrowia,  
b) promocji idei donacji i transplantacji w Polsce i za granicą; 
c) rozpowszechniania wiedzy wśród polskiego społeczeństwa o istocie oraz znaczeniu 

transplantacji w ratowaniu życia; 
d) wspierania medycyny transplantacyjnej w systemie ochrony zdrowia; 
e) wspierania osób czekających na przeszczep oraz będących już po operacji oraz 

rodzin tych osób. 
f) wspierania rozwoju medycyny, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych  
w medycynie i ochronie zdrowia; 

g) zwiększenia efektywności realizacji polityki zdrowotnej związanej z medycyną 
transplantacyjną, szczególnie dziecięcą. 

h) rozpowszechniania wiedzy o prawach pacjenta; 
i) wspierania psychologicznego, intelektualnego oraz materialnego rodziców i 

opiekunów ciężko i przewlekle chorych dzieci; 
j) wspierania działań profilaktyczno-diagnostycznych wśród dzieci oraz procesu 

leczenia dzieci-pacjentów w publicznych zakładach służby zdrowia i opieki 
społecznej; 

k) poprawy warunków i standardu pobytu dzieci-pacjentów oraz ich opiekunów w 
publicznych zakładach służby zdrowia, opieki społecznej i hospicjów; 

l) wspierania rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 
dziecka; 

m) wspierania oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; 
n) wspierania oraz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców i 
opiekunów po stracie lub ciężkiej chorobie dziecka lub innej osoby nad którą była 
sprawowana opieka; 

o) promocji i organizacji wolontariatu. 
2. Fundacja może wspierać różnorodne formy aktywności społecznej w zakresie 

zbieżnym z celami Fundacji. 

§ 4  

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego, 
poprzez: 

a) upowszechnienie idei medycyny transplantacyjnej; w tym upowszechnianie 
wiedzy w społeczeństwie o chorobach dzieci, w szczególności chorobach serca, 
profilaktyce, wykrywaniu i leczeniu chorób serca u dzieci; 



b) szerzenie wiedzy, budowanie świadomości i edukowanie całego społeczeństwa w 
zakresie donacji i transplantacji organów, ze szczególnym uwzględnieniem 
transplantacji pediatrycznych; 

c) podnoszenie kompetencji oraz wiedzy personelu medycznego z zakresu 
medycyny transplantacyjnej, psychologii, opieki nad podopiecznymi i ich 
rodzinami, komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem rozmów z pacjentami 
oraz ich rodzinami w przypadku diagnozy o złym rokowaniu leczenia i ratowania 
życia poprzez organizowanie szkoleń, sympozjów, seminariów, debat; 

d) podejmowanie działań związanych z promocją i ochroną zdrowia polegających na 
tworzeniu i prowadzeniu kampanii społecznych we wszystkich kanałach 
komunikacji; organizowaniu szkoleń, konferencji, spotkań, seminariów, odczytów, 
paneli dyskusyjnych, debat z udziałem przedstawicieli nauki i polityki służących 
upowszechnianiu oraz przekazywaniu wiedzy i doświadczenia o chorobach 
dzieci, ich profilaktyce, sposobie leczenia, donacji organów, transplantologii,  

e) podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w każdej możliwej formie 
(publikacje, odczyty, seminaria, spotkania, za pośrednictwem stron internetowych, 
w mass mediach, w mediach internetowych, kampanii społecznych, w 
szczególności opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie materiałów 
informacyjnych i oświatowych dotyczących medycyny transplantacyjnej); 

f) inicjowanie zmian prawnych na rzecz usprawnienia procedury medycznej w 
zakresie transplantacji, w szczególności zawarcia umów lub porozumień 
wielostronnych z innymi państwami oraz związkami państw zajmującymi się 
medycyną transplantacyjną, zwiększających szansę na przeszczep organów u 
polskich dzieci; 

g) prowadzenie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami rządowymi i 
pozarządowymi mającymi w zakresie swojej działalności statutowej medycynę 
transplantologiczną; 

h) podejmowanie działań mających za zadanie wsparcie psychologiczne i 
materialne dzieci chorych oraz ich rodzin, zadbanie o komfort dziecka i jego 
rodziny podczas pobytu w szpitalu; 

i) organizowanie, finansowanie lub wspieranie programów rządowych lub 
pozarządowych realizujących programy badań profilaktycznych, przesiewowych,  
diagnostycznych, akcji krwiodawstwa; 

2. W celu realizacji swoich zadań statutowych Fundacja może wspierać merytorycznie lub 
finansowo działalność innych osób lub podmiotów prowadzących działalność w celu 
zbliżonym do celu Fundacji. 

Rozdział III 
Majątek i dochody Fundacji 

§ 5  

Na majątek Fundacji składają się fundusz założycielski w kwocie 1000,00 (słownie: tysiąc) 
złotych w postaci wpłaty zadeklarowanej przez Fundatora oraz przyszłe dochody Fundacji. 



§ 6  

1. Dochodami Fundacji są: 
a) darowizny, spadki, zapisy testamentowe, dotacje, subwencje od osób fizycznych i 

prawnych krajowych i zagranicznych oraz jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej; 

b) dochody ze zbiórek przy czym przez zbiórki należy rozumieć zbiórki publiczne w 
rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek 
publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1223); 

c) dochody z majątku Fundacji; 
d) odsetki bankowe; 
e) dobrowolne wpłaty, świadczenia i dotacje. 

§ 7 

1. Majątek i dochody Fundacji służą realizacji jej celów statutowych. 
2. 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. 

3. Fundacja nie może: 
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 

do jej Fundatorów, członków Rady, Zarządu lub pracowników oraz osób z którymi 
pozostają lub pozostawały 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 tytułem 
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „Osobami bliskimi” 

b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Rady, Zarządu lub 
pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Rady, Zarządu 
lub pracowników oraz ich Osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego 
celu Fundacji, 

d) nabywać towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, 
członkowie Rady, Zarządu lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

Rozdział IV 
Organy Fundacji i jej organizacja 



§ 8 
1. Organami Fundacji są: 

a) Rada Fundacji (dalej także „Rada”), 
b) Zarząd Fundacji (dalej także „Zarząd”), 
c) Fundator Fundacji (dalej także „Fundator”) 

2. Osoby działające na rzecz realizacji celów statutowych mogą: 
a) działać społecznie i wówczas mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów 

lub 
b) być zatrudnione i uzyskiwać wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez 

Fundatora. 

§ 9  

1. Rada Fundacji jest organem doradczym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada składa się z 2 do 10 Członków powoływanych na czas nieokreślony. 
3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, powoływany i odwoływany przez 

Fundatora. 
4. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator. 
5. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

a) opiniowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności 
Fundacji, 

b) opiniowanie realizacji okresowych planów działalności Fundacji opracowywanych 
przez Zarząd, 

c) wyrażanie opinii w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i 
innych form uhonorowania osób fizycznych i podmiotów prawnych zasłużonych 
dla idei lub celów Fundacji, 

d) uchwalanie regulaminu Rady; 
e) powoływanie Komitetów i Rad przy Fundacji, w tym o charakterze programowym, 

doradczym lub honorowym, 
f) występowanie z wnioskami związanymi z działalnością Fundacji, 
g) współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi oraz osobami fizycznymi 

działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji. 

§ 10 

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów 
rozstrzygający jest głos Przewodniczącego. 

2. Uchwały są podejmowane na posiedzeniach Rady lub obiegiem. Uchwała może być 
podjęta obiegiem przez oddanie głosu na piśmie lub za pośrednictwem elektronicznych 
środków komunikacji. 



3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, na wniosek Fundatora, 
Przewodniczącego, co najmniej połowy Członków Rady lub na wniosek Zarządu, nie 
rzadziej niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. 

4. O posiedzeniu Rady muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Rady, Zarządu 
oraz Fundator, w dowolnej formie. 

5. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący a w razie jego nieobecności wskazany 
przez niego członek Rady. 

6. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu, Fundator oraz inne 
zaproszone osoby z głosem doradczym. 

7. Członek Rady może uczestniczyć w posiedzeniach Rady osobiście, przez 
pełnomocnika lub za pośrednictwem środków masowego przekazu m.in. poprzez video 
lub telekonferencję. 

§ 11 

1. Członkiem Rady nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem skazującym 
za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa 
skarbowe. 

2. Funkcja Członka Rady ma charakter społeczny. Poza zwrotem uzasadnionych 
kosztów, poniesionych w związku z pełnioną funkcją Członkowie Rady nie mogą 
pobierać wynagrodzenia z Fundacji. 

3. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą: 
a) złożenia pisemnej rezygnacji, 
b) śmierci, 
c) odwołania przez Fundatora, 
d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z 

oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. 

§ 12 

1. Zarząd Fundacji jest organem kierującym i reprezentującym Fundację. 
2. Zarząd składa się z dwóch do trzech Członków powoływanych trzy letnią kadencję. 
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 
4. Prezesa, Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu powołuje i odwołuje 

Fundator. 
5. W skład Zarządu wchodzi Fundator. 
6. Do zakresu zadań Zarządu należy: 

a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,  
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
c) realizacja celów statutowych, 
d) reprezentowanie Fundacji, 
e) opracowywanie planów oraz strategii działania Fundacji, 
f) podejmowanie bieżących decyzji związanych z działalnością statutową Fundacji, 

nie przekazanych do kompetencji Rady, 



g) kierowanie i zarządzania majątkiem Fundacji, 
h) wydawanie zarządzeń lub uchwalanie regulaminów w sprawach wewnętrznych 

Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady; 
i) określanie szczegółowych zasad pracy Zarządu i Fundacji, 
j) ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji, 
k) przyjmowanie przysporzeń majątkowych m.in. zapisów, darowizn, subwencji, 

grantów, dotacji, 
l) nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku nieruchomego oraz zaciąganie 

zobowiązań w imieniu Fundacji, 
m) ustalanie zasad zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników, 
n) sporządzanie rocznych sprawozdań z działań Fundacji, 
o) przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji za poprzedni rok 

kalendarzowy Radzie, 
p) występowanie do Fundatora z wnioskiem o zmiany w Statucie, połączenie z inną 

Fundacją lub likwidację Fundacji, 
q) ustanawianie i przyznawanie odznak i tytułów honorowych Fundacji oraz innych 

nagród i wyróżnień Fundacji. 

§ 13 

1. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem 
skazującym za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwa skarbowe. 

2. Do Zarządu mogą być powoływani członkowie Rady. 
3. W skład pierwszego Zarządu wchodzą: 

a) Jadwiga Hermanowicz - Prezes Zarządu 
b) Agnieszka Karolina Widulińska-Olech.- Wiceprezes Zarządu 
c) Filip Mateusz Gadomski- Członek Zarządu 

4. Pierwsza kadencja Zarządu upływa na posiedzeniu Rady przyjmującej sprawozdanie 
za 2021 rok. Kolejne kadencje upływają na posiedzeniu Rady przyjmującej do 
wiadomości roczne sprawozdanie za trzeci rok kolejnej kadencji. 

5. W przypadku powołania do Zarządu w trakcie trzy letniej kadencji nowego Członka 
Zarządu, kadencja nowo powołanego Członka Zarządu upływa wraz z kadencją 
Zarządu. 

6. Członek Zarządu może być wybierany na kolejne kadencje. 
7. Mandat Członka Zarządu wygasa: 

a) z chwilą złożenia rezygnacji 
b) z chwilą śmierci  
c) po upływie kadencji  
d) z chwilą odwołania przez Fundatora w każdym czasie, bez konieczności podania 

przyczyny odwołania. 



e) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z 
oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe 

8. Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu mogą pozostawać z 
Fundacją w stosunku pracy oraz otrzymywać z tytułu pełnionej przez siebie funkcji 
wynagrodzenie. 

§ 14 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest jednoosobowo 
Prezes Zarządu lub Członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu lub 
Wiceprezes działający łącznie z Prezesem Zarządu. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów 
rozstrzygający jest głos Prezesa. 

3. Dla ważności uchwały Zarządu wymagana jest obecność Prezesa Zarządu. 
4. Uchwały są podejmowane na posiedzeniach Zarządu lub obiegiem. Uchwała może być 

podjęta obiegiem przez oddanie głosu na piśmie lub za pośrednictwem elektronicznych 
środków komunikacji. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 
6. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes a w razie jego nieobecności Wiceprezes 

lub innych wskazany przez Prezesa Członek Zarządu. 
7. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni w dowolnej formie wszyscy 

Członkowie Zarządu. 
8. Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu osobiście lub przez 
środki masowego przekazu m.in. video lub telekonferencję. 

9. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły zawierające: 
a) treść uchwał, 
b) tryb podjęcia uchwały, 
c) wynik głosowania, 
d) listę osób obecnych na posiedzeniu. 

Rozdział V 
Połączenie z inną Fundacją 

§ 15 

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

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w wyniku połączenia cel Fundacji 
mógłby ulec zawężeniu lub istotnej zmianie. 

3. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Fundator. 

Rozdział VI 
Zmiana Statutu i kompetencje Fundatora 



§ 16 
1. Zmiany Statutu mogą być dokonywane na wniosek co najmniej połowy Członków Rady 

lub na wniosek Zarządu.  
2. Wszelkie decyzje w zakresie zmian Statutu podejmuje Fundator. 

§ 17  
1. Poza kompetencjami Fundatora, określonymi w Ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 roku o 

fundacjach, do zadań Fundatora na mocy niniejszego Statutu należy: 
a) powoływanie i odwoływanie Członków Rady, 
b) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz 

Członków Zarządu, 
c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, 
d) wprowadzanie zmian w Statucie, 
e) zwoływanie posiedzeń Rady i Zarządu, 
f) uczestnictwo w posiedzeniach Rady i Zarządu, 
g) podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia Fundacji z innym podmiotem 

prawa, 
h) podejmowanie decyzji w przedmiocie likwidacji Fundacji, 
i) upoważnienie osoby trzeciej lub podmiotu prawa do wykonywania przewidzianych 

w niniejszym Statucie funkcji Fundatora. 

Rozdział VII 
Likwidacja Fundacji 

§ 18 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie: 

a) osiągnięcia celów, dla których Fundacji została powołana, 
b) wyczerpania się środków finansowych, majątku lub braku możliwości dalszego 

pozyskiwania środków. 
2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. 
3. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji muszą być 

przeznaczone na cel zgodny z celem Fundacji określonym w § 3 ust. 1 Statutu. 
4. Decyzję o przeznaczeniu środków majątkowych podejmuje Fundator. 

   _________________________________________ 
Jadwiga Hermanowicz 

Fundator „FUNDACJI SERCE ANIELKI” 

Warszawa, 3 października 2018 roku 


