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STATUT 

NARODOWEJ FUNDACJI SNU 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Narodowa Fundacja Snu, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Anetę 
Walerjan i Piotra Walerjan, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym 
sporządzonym przez notariusza Magdalenę Dąbrowską w kancelarii notarialnej 
w Warszawie, w dniu 21 września 2012 r. oraz aktem notarialnym zmieniającym 
poprzednie oświadczenie sporządzonym w kancelarii notarialnej w Warszawie w dniu 
23 października 2012 r. przez asesora notarialnego Sylwię Celegrat, zastępcę 
Joanny Szeszkowskiej notariusza w Warszawie. 

§ 2. 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja prowadzi działalność na 
podstawie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. ochrony zdrowia. 

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

§ 3. 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym 
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może 
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć jednostki 
organizacyjne. 

§ 4. 

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem 
nazwy w wybranych językach obcych. 
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§ 5. 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je 
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym 
dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji. 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 6. 

Fundacja działa w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, oświaty, badań i nauki. 

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna, oświatowa, naukowo-badawcza, 
medyczna w zakresie szeroko rozumianej problematyki snu oraz wspieranie rozwoju 
medycyny ze szczególnym uwzględnieniem medycyny snu. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania o charakterze niedochodowym, nie 
wymagające specjalnych zezwoleń czy koncesji, obejmujące: 

 

1. Naukę, edukację, oświatę i wychowanie, w tym poprzez podnoszenie 
świadomości i poziomu wiedzy społeczeństwa na temat znaczenia snu, jego 
wpływu na zdrowie oraz funkcjonowanie człowieka 

2. Propagowanie wiedzy na temat zaburzeń snu wśród społeczeństwa 
i informowania o możliwości ich rozpoznawania, diagnozowania i leczenia 

3. Działania uświadamiające w środowisku lekarskim –podniesienie stopnia 
uświadomienia znaczenia zdrowego snu i problemów związanych z jego 
zaburzeniami 

4. Wspieranie organizacyjne, materialne i logistyczne udziału polskich lekarzy 
i naukowców w konferencjach i sympozjach naukowych poświęconych 
medycynie snu oraz badaniom nad snem 

5. Wspieranie organizacyjne, materialne i logistyczne staży polskich lekarzy 
i naukowców w uznanych ośrodkach zagranicznych zajmujących się 
medycyną snu oraz badaniami nad snem 

6. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjno-informacyjnej w zakresie 
realizacji celów statutowych 

7. Uświadamianie korelacji zaburzeń i zakłóceń snu z wypadkami przy pracy 
8. Podkreślanie i uświadamianie roli snu, jego zaburzeń i zakłóceń jako 

przyczyny wielu wypadków drogowych 
9. Współpracę w opracowywaniu wytycznych dotyczących diagnozowania 

i leczenia zaburzeń snu 
10. Popieranie, wspieranie, organizację i realizację przedsięwzięć naukowych 

i badawczych związanych z rolą i znaczeniem snu 
11. Wspieranie zakupu i wdrożeń nowoczesnych systemów i aparatury do 

diagnozowania i leczenia zaburzeń snu oraz aparatury do prowadzenia badań 
nad snem 

12. Przeprowadzanie badań populacyjnych nad snem wśród dzieci i dorosłych, 
opracowywanie raportów 
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13. Organizowanie, prowadzenie i koordynowanie przedsięwzięć naukowo-
badawczych oraz publikowanie wybranych wyników 

14. Organizowanie i współudział w organizacji konferencji naukowych, sympozjów, 
seminariów, spotkań, warsztatów, kursów, szkoleń, sesji, wystaw, targów 
i innych przedsięwzięć zarówno o charakterze edukacyjnym 
i popularyzatorskim jak i specjalistycznych dla lekarzy i innych osób 
zainteresowanych, sprzyjających celom Fundacji i związanych z celami 
Fundacji 

15. Zorganizowanie i prowadzenie Centrum naukowo-badawczo-diagnostyczno-
leczniczego działającego w zakresie medycyny snu i dziedzin pokrewnych, 
organizowanie i prowadzenie przychodni i szpitali oraz ośrodków pomocy dla 
osób cierpiących na zaburzenia snu 

16. Działanie na rzecz utworzenia podspecjalizacji z medycyny snu 
17. Działanie na rzecz wydzielenia środków z Funduszu Zdrowia na badania 

przesiewowe snu 
18. Lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych 

wszystkich szczebli w zakresie realizacji celów statutowych 
19. Angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji 

celów Fundacji 
20. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z Polskim Towarzystwem Badań nad 

Snem oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą realizującymi zadania 
zbieżne z celami Fundacji 

21. Inicjowanie i rozwijanie współpracy z naukowcami i specjalistami krajowymi 
i zagranicznymi w zakresie medycyny snu 

22. Organizowanie gromadzenia i udostępniania danych i informacji 
zawierających dorobek instytucji działających w zakresie celów Fundacji na 
całym świecie 

23. Fundowanie nagród i stypendiów dla osób realizujących cele Fundacji, bądź 
udzielających pomocy w tym zakresie 

24. Wspieranie organizacyjne, materialne i logistyczne działalności innych osób 
prawnych i fizycznych, w tym ośrodków medycyny snu, prowadzących 
działalność zbieżną z celami Fundacji 

25. Nawiązywanie kontaktów z instytucjami społecznymi, państwowymi 
i międzynarodowymi oraz innymi, np. partiami politycznymi, kościołami, 
związkami i stowarzyszeniami oraz przedstawianie im stanowiska Fundacji 
w sprawach dotyczących realizacji jej celów. 

§ 7. 

Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako 
zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków. 
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Majątek i dochody Fundacji 

§8. 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 4000 zł (czterech tysięcy 
złotych), oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

§9. 

1. Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących  z: 

1) majątku własnego Fundacji 
2) spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń 
majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby 
fizyczne i prawne 
3) wpływów ze zbiórek publicznych organizowanych przez Fundację na podstawie 
odpowiednich zezwoleń 
4) oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży 
i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa 
5) zaciągania pożyczek 
6) nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd. 

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na 
działalność statutową. 

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach 
obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego. 

Władze Fundacji 

§ 10. 

1. Władzami fundacji są: 

- Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem 

- Radę Fundacji, zwaną dalej Radą 

Rada Fundacji 

§11. 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z minimum 2 członków i jest wybierana na roczną 
kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej 
pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 
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3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków 
Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu 
Rady, powołuje swą decyzją Rada. 

4. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to 
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być 
w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji. 

6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady, 
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
c. śmierci członka. 
 
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze 
stosunkiem pracy z Fundacją. 

8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, 
lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – 
członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas 
pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. 

 

§ 12 

Do zadań Rady należy: 

a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu 

majątkowego Fundacji, 
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie 

Zarządowi absolutorium, 
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa, 
e. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich 

wynagrodzenia, 
f. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, 
g. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji. 
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§ 13 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 
Zarządu lub Fundatorów, zgłoszony na piśmie. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów 
jego członków obecnych na posiedzeniu Rady w obecności, co najmniej połowy jego 
członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy 
Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej 
członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze. 

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni 
od daty zgłoszenia wniosku. 

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. 

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady. 

8. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

a. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 
działalności Fundacji 

b. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

Zarząd Fundacji 

§ 14. 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niż trzech osób i nie więcej niż siedmiu 
osób powoływanych przez Radę Fundacji na roczną kadencję. 

2. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. Zarząd może wybierać ze swojego 
grona jednego lub dwóch Wiceprezesów. 

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

4. Pierwszy skład Zarządu łącznie z Prezesem i Wiceprezesami powołują 
Fundatorzy. 

5. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku: 

a) złożenia rezygnacji, zgłoszonej pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji; 
b) śmierci; 
c) odwołania zgodnie z ust. 6 poniżej. 
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6. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni członkowie Zarządu są odwoływani 
przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej 
bezwzględną większością głosów. Odwołanie następuje w przypadku: 

a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji; 
b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu; 
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu; 
d) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej. 

§15. 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu należy:  

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych; 
b) uchwalanie regulaminów; 
c) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 
e) dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych 

przez Fundację w celu osiągania jej celów statutowych zgodnie z misją 
Fundacji, programami działalności, Statutem, oraz aktualnie obowiązującym 
prawem; 

f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 
pracowników Fundacji; 

g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do 
kompetencji innych organów; 

h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji; 
i) udzielania pełnomocnictw; 

 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał. 

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co 
najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem. 

5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą 
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu w obecności, 
co najmniej połowy jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos 
Prezesa Zarządu. 

7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 
należących do zadań Fundacji. 
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8. Zarząd zobowiązany jest corocznie przedkładać Radzie Fundacji roczne 
sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe. 

9. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać 
konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im 
wykonanie odpowiednich opracowań. 

Sposób reprezentacji 

§16. 

1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składać może każdy członek 
Zarządu samodzielnie. 

2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 
1000 złotych oraz w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników 
oświadczenia woli składa Prezes Fundacji samodzielnie lub Wiceprezes łącznie 
z drugim członkiem Zarządu. 

Zmiana Statutu 

§17. 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany 
statutu nie mogą ograniczać celów określonych w akcie założycielskim. 

Połączenie z inn ą fundacj ą 

§ 18. 

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

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

§19. 

W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Rada, przy czym jej 
decyzje zapadają większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 wszystkich członków, 
w tym Przewodniczącego. 
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Likwidacja Fundacji 

§ 20. 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą 
większością głosów przy obecności 2/3 członków Rady Fundacji. 

§ 21. 

Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą 
większością głosów przy obecności 2/3 członków Rady Fundacji. 

Do obowiązków likwidatora należy: 

1. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji 
2. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia 

swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia 
3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli 
4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań 
5. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku 

Fundacji 
6. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem 

o wykreślenie Fundacji z rejestru 
7. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego  
8. powiadomienie Ministra Zdrowia o likwidacji Fundacji 

 

§ 22. 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać 
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji 
o zbliżonych celach lub zwrócone Fundatorom. 

  

Statut został przyjęty dnia 19 listopada 2012 r. 

 

 

Podpisano: 


