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STATUT  

FUNDACJI COXIS NA RZECZ ZAPOBIEGANIA I LECZENIA DYSPLAZJI BIODER  

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Fundacja pod nazwą Fundacja Coxis na rzecz zapobiegania i leczenia dysplazji bioder,  zwana dalej 

„Fundacją” została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 11.12.2020 roku, repertorium A                           

nr 4880/2020, sporządzonym przez notariusz Dorotę Pronobis - Prońską prowadzącą Kancelarię 

Notarialną w Warszawie przy ul. Tamka 29 lok. 29.  

§ 2. 

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z  2018 

r. poz. 1491), regulacji dotyczących organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i innych 

właściwych aktów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu. 

§ 3. 

1. Fundacja ma osobowość prawną.  

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. 

3. Fundację powołuje się na czas nieokreślony. 

§ 4. 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. 

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych 

językach obcych. 

4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 

działania. 

§ 5. 

Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister. 

 

§ 6. 

1. Fundacja używa pieczęci z napisem – Fundacja Coxis na rzecz zapobiegania i leczenia dysplazji 

bioder, a także zgodnie z odpowiednimi przepisami może korzystać z innych wyróżniających ją 

wzorów i znaków graficznych. 

2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 
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Cele i sposoby realizacji 

§ 7. 

1. Celami Fundacji są:  

a) Upowszechnianie wiedzy o medycznych i praktycznych aspektach rozwojowej dysplazji stawu 

biodrowego wśród pacjentów, rodziców i opiekunów; 

b) Upowszechnianie wiedzy i najlepszych praktyk wśród ortopedów, pediatrów, rehabilitantów i 

innego personelu medycznego; 

c) Promowanie wczesnej diagnozy i zapobiegania konsekwencjom dysplazji; 

d) Wspieranie i promowanie inicjatyw o charakterze charytatywnym na rzecz osób dotkniętych 

dysplazją stawu biodrowego;  

e) Wspieranie i promowanie inicjatyw o charakterze naukowym,  w tym w zakresie rozwoju metod 

diagnostycznych i nowoczesnej medycyny służącej leczeniu dysplazji stawu biodrowego; 

f)    Wspieranie i promowanie rozwiązań prozdrowotnych i ułatwiających funkcjonowanie. 

 

§ 8. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) Prowadzenie strony internetowej oraz aktywność w mediach społecznościowych; 

b) Rozwijanie treści edukacyjnych dla lekarzy, pacjentów i rodziców/opiekunów; 

c) Gromadzenie i udostępnianie bazy wiedzy w zakresie najlepszych praktyk, placówek 

medycznych i badań naukowych; 

d) Wydawanie własnych materiałów informacyjnych oraz wspieranie i promowanie innych 

wydawnictw; 

e) Organizowanie wymiany wiedzy i doświadczeń w społeczności pacjentów i rodziców oraz 

pomiędzy środowiskiem pacjentów i personelu medycznego; 

f) Organizowanie, wspieranie i promowanie szkoleń, konferencji i forum wymiany doświadczeń, w 

tym online; 

g) Inicjowanie,   organizowanie   i   wspieranie   badań   naukowych  oraz   projektów wdrożeniowych 

w zakresie określonym celami statutowymi Fundacji; 

h) Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie dysplazji bioder; 

i) Współpracę z właściwymi organizacjami i instytucjami dla realizacji celów statutowych. 

 

§ 9. 

1. Dla realizacji swoich celów statutowych, w zakresie wskazanym w § 7, Fundacja prowadzi 

nieodpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688).] 

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z 

jej celami. 

§ 10. 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:  
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a) PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna, 

b) PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, 

c) PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach, 

d) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 

e) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 

f) PKD 58.11.Z Wydawanie książek. 

g) PKD 73.1 Reklama 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności 

pożytku publicznego i wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 

 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 11. 

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe w kwocie 40.000,00 (czterdzieści tysięcy 00/100) 

złotych wniesione przez Fundatorów jako fundusz założycielski oraz dochody i inne aktywa nabyte 

przez Fundację w trakcie jej działalności. 

2. Fundatorzy przekazują kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych) z funduszu 

założycielskiego na działalność gospodarczą Fundacji. 

§ 12 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.  

3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 

 

§ 13. 

1. Majątek Fundacji pochodzi  z: 

a) darowizn, spadków, zapisów; 

b) dotacji i subwencji; 

c) zbiórek publicznych; 

d) nawiązek i świadczeń pieniężnych; 

e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;  

f) odsetek bankowych od lokat kapitałowych, papierów wartościowych; 

g) środków otrzymanych od sponsorów; 

h) działalności gospodarczej. 

2. Dochody osiągane przez Fundację są przeznaczane w całości na realizację jej celów statutowych. 

 

§ 14. 

1. Dochody z dotacji i darowizn mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, 

jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
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2. Fundacja nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 

równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność́ jest przeprowadzana jako pojedyncza 

operacja, czy kilka operacji, które wydają̨ się ̨ ze sobą̨ powiązane. 

3. Fundacja może ustanowić odznaczenia, wyróżnienia i inne nagrody i przyznawać je osobom 

fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji. 

      

Władze Fundacji 

§ 15. 

Władzami Fundacji są: 

a) Rada Fundacji; 

b) Zarząd Fundacji. 

Rada Fundacji 

§ 16. 

1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i kontrolnym. 

2. Rada Fundacji składa się z od 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego. 

3. Członków Rady Fundacji powołują Fundatorzy.  

4. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów, jego uprawnienia do powoływania i odwoływania 

Członków Rady Fundacji przejmuje drugi z Fundatorów. W przypadku śmierci obojga Fundatorów, 

ich uprawnienia przejmuje Zarząd.  

5. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego  Rady 

Fundacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje posiedzenia 

Rady i im przewodniczy.  

6. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są co najmniej dwa razy do roku, pocztą elektroniczną 

poprzez informację wysłaną mailowo na adres, znajdujący się na liście adresów, prowadzonych 

przez Radę Fundacji. Adresat musi otrzymać informację o posiedzeniu co najmniej na 2 tygodnie 

przed terminem posiedzenia. Obowiązek każdorazowej aktualizacji swojego adresu spoczywa na 

Członku Rady. 

 

§17 

1. Kadencja Rady Fundacji trwa 8 lat.  

2. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą upływu kadencji, śmierci, złożenia pisemnej 

rezygnacji, sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych 

oraz odwołania przez Fundatorów.  

3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok poprzedni. 
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§ 18. 

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy Członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

2. Tryb działania Rady Fundacji może precyzować uchwalony przez nią Regulamin. 

 

§ 19. 

Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

1) nadzór nad działalnością Fundacji; 

2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 

3) podpisywanie umów o pracę i innych umów z Członkami Zarządu Fundacji; 

4) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji; 

5) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznego sprawozdania merytorycznego, zatwierdzanie 

sprawozdania finansowego i udzielanie Członkom Zarządu absolutorium; 

6) ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie. 

 

Zarząd Fundacji 

§ 20. 

1. Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd. 

2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 Członków w tym, w tym Prezesa i Wiceprezesa.                                                                                       

3. Kadencja Zarządu trwa 8 lat.     

4. Członków Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy.                                                                                             

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji złożonej na piśmie, śmierci 

albo wskutek odwołania przez Fundatorów. 

6. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów, jego uprawnienia do powoływania i odwoływania 

Członków Zarządu przejmuje drugi z Fundatorów. W przypadku śmierci obojga Fundatorów, ich 

uprawnienia przejmuje Zarząd. 

7. Umowy o pracę oraz wszelkie inne umowy z Członkami Zarządu podpisuje Rada Fundacji  

reprezentowana przez wyznaczonego ze swego grona Członka Rady Fundacji.  

 

§ 21. 

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności: 

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i kierowanie jej działalnością; 

b) opracowywanie i uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych; 

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, w tym decydowanie o zasadach wynagradzania, wielkości środków na 

wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji; 

e) przedstawianie Ministrowi sprawującemu nadzór nad działalnością Fundacji rocznych 

sprawozdań z jej działalności; 
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f) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do organizacji, tworzeniu innych podmiotów, 

łączeniu się z innymi podmiotami; 

g) sporządzanie i przedstawianie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań finansowych Fundacji 

oraz sprawozdań z działalności Fundacji za dany rok; 

h) podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych w niniejszym Statucie przekazanych 

do kompetencji innych organów Fundacji. 

 

§ 21. 

1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością w obecności wszystkich/połowy członków. 

W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.  

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

należących do zadań Fundacji. 

3. Posiedzenie Zarządu Fundacji odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Zwoływane są przez  

Prezesa Zarządu, a w razie niemożności zwołania przez Prezesa, przez Wiceprezesa Zarządu. 

Informacja o posiedzeniu musi zostać wysłana co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym 

posiedzeniem.  

4. Posiedzenia zwoływane są pocztą elektroniczną poprzez informację wysłaną na adres e-mail, 

znajdujący się na liście adresów, prowadzonych przez Prezesa Zarządu. Obowiązek każdorazowej 

aktualizacji swojego adresu spoczywa na Członku Zarządu.  

5. Zarząd Fundacji może podjąć decyzje także w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy 

członkowie Zarządu Fundacji wyrażą zgodę na tę formę głosowania. O posiedzeniu muszą być 

powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji na co najmniej dwa dni przed posiedzeniem.  

6. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu może precyzować Regulamin, uchwalony przez 

Zarząd Fundacji. 

 

§ 22. 

Fundację reprezentuje, w tym składa oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych, 

każdy członek zarządu samodzielnie. 

 

§ 23. 

Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu Fundacji nie jest powołany, dotychczasowy 

Zarząd Fundacji pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd Fundacji. W razie zmian 

w składzie Zarządu Fundacji w ciągu kadencji, okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków 

kończy się z upływem kadencji całego Zarządu Fundacji. 

 

Rada Programowa 

§ 24. 

1. Rada Programowa jest organem doradczym i honorowym Fundacji. 
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2. Rada Programowa składa się z maksymalnie dwudziestu członków, wybieranych przez Radę Fundacji 

spośród osób zasłużonych lub aktywnie działających w dziedzinie leczenia oraz zapobiegania dysplazji 

stawów biodrowych oraz promocji działań służących zwalczaniu tej choroby. Rada Fundacji może w 

każdym czasie odwołać członka Rady Programowej. Członkowie Rady Programowej wybierani są i 

odwoływani na wniosek Zarządu Fundacji. 

3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Programowej z pełnieniem funkcji w organach Fundacji lub 

ze stosunkiem pracy z Fundacją.  

4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą konsultować z członkami Rady Programowej wszelkie 

podejmowane przez siebie decyzje. Członkowie Rady Programowej mogą składać do Zarządu Fundacji 

wnioski o podjęcie odpowiednich działań, zasadnych ich zdaniem z punktu widzenia realizacji celów 

Fundacji, a także sugestie i opinie dotyczące potencjalnych działań, które Fundacja może podejmować 

w ramach swoich kompetencji.  

 

Zmiana Statutu 

§ 25. 

Statut Fundacji może być zmieniony, zmiany mogą dotyczyć wszystkich postanowień Statutu, w tym 

celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona.   

 

§ 26. 

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonują Fundatorzy jednomyślnie. 

2. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów, decyzje w zakresie wskazanym w § 25. podejmuje 

samodzielnie drugi z Fundatorów. W przypadku śmierci obojga Fundatorów, decyzje w zakresie 

wskazanym w § 25. podejmuje  Zarząd.   

 

Połączenie z inną fundacją 

§ 27. 

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

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji. 

§ 28. 

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają 

w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 
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Likwidacja Fundacji 

§ 29. 

Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych.  

 

§30. 

 

1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd. 

2. Likwidatorami zostają członkowie ostatniego Zarządu, których obowiązkiem jest działać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

3. Majątek Fundacji pozostający po jej likwidacji zostaje przeznaczony na cele, którym Fundacja 

służyła. Zarząd wskaże konkretny cel, na jaki majątek zostanie przeznaczony. Nie może on 

stanowić indywidualnego dochodu osób prawnych i fizycznych. 

4. Fundacja w stanie likwidacji może połączyć się z inną fundacją. 

 

 

Fundatorzy 

 

______________________ 

 

 

______________________ 

 

 

Warszawa, dnia 21.12.2020 


