
STATUT 
FUNDACJI ŚWIĘTEGO JANA JEROZOLIMSKIEGO  

TEKST JEDNOLITY

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.
Fundacja nosi nazwę : Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego 

§ 2 .
Siedzibą Fundacji jest m.st Warszawa

§ 3.
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może działać poza obszarem Polski, jeżeli służyć to będzie jej celom 

statutowym.
§ 4.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§ 4a

Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o 
działalności pożytku publicznego, prowadzi nieodpłatną działalność statutową realizując 
zadania publiczne na rzecz podopiecznych w sferze: pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób, a 
także działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 5. 
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

Rozdział II

Cel, zasady, formy i zakres działalności Fundacji

§ 6.
Celem Fundacji jest :

1) tworzenie i prowadzenie szpitali, ośrodków zdrowia, punktów pomocy medycznej
2) tworzenie i prowadzenie wszelkiego rodzaju domów pomocy społecznej w tym m.in. 

domów dziecka, świetlic dla dzieci  z rodzin dysfunkcyjnych ,   domów dla osób 
nieuleczalnie chorych, domów pogodnej starości

3) organizowanie pomocy dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych 
i życiowych , w tym m.in. prowadzenie stołówek oraz pomoc osobom 
niepełnosprawnym 

4) prowadzenie zakładów produkujących aparaturę medyczną oraz oraz sprzęt sanitarny.
5) Sprawowanie pieczy nad kościołami p.w. Św. Jana Jerozolimskiego na Malcie w 

Poznaniu i pod wezwaniem NMP i św. Maxymiliana Kolbe w Mistrzejowicach
6) Organizowanie i finansowanie religijnych pielgrzymek w Kraju i za granicą, a przede 

wszystkim organizowanie i finansowanie opieki medycznej nad tymi pielgrzymkami
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7) Udzielanie pomocy Związkowi Polskich Kawalerów Zakonu Świętego Jana 
Jerozolimskiego czyli Maltańskich.

8) Niesienie pomocy humanitarnej ( rzeczowej i finansowej ) ludziom chorym, biednym , 
rannym tak w czasie pokoju jak i w czasie wojny.

9) Organizowanie kursów szkoleniowych pierwszej przedlekarskiej pomocy medycznej

§ 7.
Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych, zarówno Krajowych 

jak i zagranicznych.

§ 8.
1. Fundacja  prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej 

celów statutowych, w postaci: organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów i 
konferencji, prowadzenia przedszkoli i szkół, organizacji czasu wolnego  dla 
dorosłych oraz dzieci, działalności gastronomicznej, działalności wydawniczej, 
organizacji wystaw, koncertów, eventów. 

.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona prze wyodrębnioną 

jednostkę organizacyjną ( zakład) powołaną przez Zarząd Fundacji, bądź przez udział 
w spółce.

3. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów 
statutowych.

Rozdział III

Organy Fundacji

§ 9.
1. Organami Fundacji są :

1) Rada Fundacji
2) Zarząd Fundacji

2. Zarząd Fundacji może tworzyć komisje, komitety oraz inne struktury organizacyjne 
niezbędne do wypełniania zadań statutowych Fundacji, jak też powoływać doradców i 
specjalistów.

§ 10.
1. Rada Fundacji składa się z co najmniej pięciu a nie więcej niż dziewięciu członków.
2. Na czele Rady stoi Prezydent , wybrany przez Radę spośród jej członków. Prezydent 

mianuje swego zastępcę.
3. Rada Fundacji może dokooptować nowych członków a także odwołać każdego członka 

Rady, jak i Prezydenta.
4. Organem kontroli wewnętrznej i nadzoru Fundacji jest Rada Fundacji. Zarząd Fundacji 

nie ma prawa wydawać Radzie Fundacji wiążących poleceń dotyczących wykonywania 
przez Radę Fundacji swoich statutowych kompetencji. Rada Fundacji w celu wykonania 
swych zadań kontrolnych ma prawa do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich 
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dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz żądania od członków Zarządu 
złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

5. Członkami Rady Fundacji nie mogą być:
- członkowie Zarządu Fundacji ani osoby pozostające z członkami Zarządu w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia,
- osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

6.  Członkowie Rady Fundacji nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie zwrotu 
kosztów lub wynagrodzenia.

§ 11.
Rada Fundacji :

1) Powołuje i odwołuje  członków Zarządu na czas nieoznaczony, zastrzegając prawo 
wcześniejszego odwołania.

2) Powołuje i odwołuje  Prezesa Zarządu Fundacji spośród jego członków, na czas 
nieoznaczony , zastrzegając prawo wcześniejszego odwołania.

3) Sprawuje kontrolę i nadzór nad Zarządem Fundacji.
4) Dokonuje zmiany Statutu .
5) Dokonuje zmiany celu Fundacji.

§ 12.
1. Rada Fundacji podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków.
2. Tryb pracy Rady Fundacji i podział czynności pomiędzy jej członków określa regulamin 

przez nią uchwalony.

§ 13.
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2.  Zarząd podejmuje wszelkie uchwały i decyzje w sprawach nie zastrzeżonym innym 

organom Fundacji, w granicach swoich kompetencji i zgodnie z obowiązującym stanem 
prawnym w obecności co najmniej połowy członków.

§ 14.
1. Zarząd Fundacji składa się od trzech do siedmiu członków.  
2. Członków Zarządu powołuje Rada Fundacji na czas nieoznaczony.  
3. Na czele Zarządu stoi Prezes, powoływany przez Radę na czas nieoznaczony, spośród   

członków Zarządu.

§ 15.
1. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Skarbnika i  
      Sekretarza.
2. Zarząd w każdym czasie może odwołać Wiceprezesa, Skarbnika i   Sekretarza, 

powierzając pełnienie tych funkcji innym członkom Zarządu.  

§ 16.
1. Prezes Zarządu stoi na jego czele, kierując jego działalnością i reprezentując go na 

zewnątrz.
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2.  Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes, co 
najmniej raz na kwartał.

3.  W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby oraz 
Prezydent Rady Fundacji bądź jego delegat.

4.  Tryb pracy Zarządu i podział czynności pomiędzy jego członków określa regulamin 
uchwalony przez Zarząd.

§ 17.

Do składania oświadczeń  woli w zakresie majątkowym  w imieniu Fundacji , wymagane jest 
współdziałanie dwóch jego członków Zarządu , w tym Prezesa Zarządu bądź Skarbnika

§ 18.
Do obowiązków Zarządu Fundacji należy w szczególności ;

1) Zarządzanie majątkiem Fundacji.
2) Planowanie i wykonywanie zadań wynikających z celów Fundacji.
3) Podejmowanie działań zmierzających do powiększenia majątku Fundacji, w tym 

tworzenie zakładów gospodarczych.
4) Propagowanie w prasie, radio i telewizji oraz wydawnictwach celów i zasad 

działalności Fundacji oraz wskazywanie możliwości korzystania z pomocy Fundacji.
5) Przyjmowanie spadków, darowizn  i zapisów.
6) Planowanie wykorzystania środków Fundacji i innych zasobów majątkowych 

Fundacji.
7) Opracowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, bilansów oraz 

rachunków zysków i strat.
8) Tworzenie oddziałów , przedstawicielstw i innych placówek
9) Składanie organowi nadzoru sprawozdań z działalności Fundacji.
10) Składanie, w każdym czasie, Prezydentowi Rady Fundacji, na jego żądanie, wyjaśnień 

i sprawozdań z działalności Fundacji oraz z poszczególnych przedsięwzięć i 
czynności.

§ 19.
Corocznie, w czasie przez siebie ustalonym, Prezydent Rady Fundacji zwołuje wspólne 
posiedzenie Rady i Zarządu  Fundacji.

Rozdział IV

Majątek Fundacji

§ 20.
Początkowy majątek Fundacji stanowi kwota 10.000 USD / dziesięć tysięcy dolarów 
amerykańskich /.
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§ 21.
W skład majątku Fundacji wchodzą  również środki pieniężne, prawa majątkowe, 
nieruchomości i ruchomości pochodzące z działalności gospodarczej , spadków i zapisów, 
darowizn, zbiórek i loterii, a także z opłat związanych z wynajmem nieruchomości i 
ruchomości stanowiących własność Fundacji.

§ 21a
Zabrania się dokonywania następujących rozporządzeń majątkiem Fundacji:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 
do jej  członków, członków organu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób 
bliskich, 

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków,  członków organu 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 jej członków, członków organu Fundacji 
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich  na zasadach innych, niż w stosunku 
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 
Fundacji.

Ponadto, zabronione jest dokonywanie zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług 
od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub 
pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

Za osoby bliskie, o których mowa powyżej uważa się osoby, z którymi pracownicy pozostają 
w związku małżeńskim 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.

Rozdział V

Likwidacja Fundacji

§ 22.
1. W razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega 

likwidacji.
2. W innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, Fundacja może ulec likwidacji, po 

uzyskaniu na to zgody Fundatora.
3. Decyzję o likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu majątku Fundacji i sposobie pokrycia 

kosztów postępowania likwidacyjnego podejmuje Rada Fundacji.

Rozdział VI

§ 23.
Zmiana statutu oraz celu Fundacji może nastąpić jedynie uchwałą  Rady Fundacji.

§ 24.
Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundację osobowości prawnej.
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