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Statut  „Fundacji Dr Laskus” 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Dr Laskus”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 

Agnieszkę Laskus-Perendyk i Jacka Niteckiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza Pawła Matusiaka w kancelarii notarialnej w 

Warszawie przy ul. Żelaznej numer 67 lok. 57 w dniu 07.11.2012 roku działa zgodnie z 

ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, innymi przepisami prawa oraz na podstawie 

niniejszego Statutu. 

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

§ 2 

Fundacja ma osobowość prawną. 

§ 3 

Siedzibą fundacji jest Warszawa. 

§ 4 

1. 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. 

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

wybranych językach obcych. 

§ 5 

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

nagrodami i wyróżnieniami, podmiotom zasłużonym dla Fundacji, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 6 

Celami Fundacji są: 

1. Edukacja i promocja zdrowia, w tym: 

a) edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki, możliwości leczenia oraz estetyki jamy 

ustnej poprzez publicystykę prasową, telewizyjną i radiową, własne publikacje, akcje 

edukacyjne i charytatywne, 
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b) edukacja dzieci i dorosłych w zakresie higieny jamy ustnej, 

c) edukacja rodziców w zakresie dbałości o jamę ustną swojego dziecka od najmłodszych lat  

i kształtowania w dziecku odpowiednich nawyków, 

d) przełamywanie strachu przed dentystą i zachęcanie do regularnych wizyt, 

e) uświadamianie wpływu chorób jamy ustnej na zdrowie ogólne człowieka, 

f) podnoszenie kwalifikacji polskich lekarzy poprzez szkolenia, kursy, warsztaty, wykłady, 

prelekcje, 

g) współpraca w zakresie profilaktyki, leczenia, estetyki jamy ustnej, szkoleń i rozwoju 

zawodowego polskich lekarzy z renomowanymi ośrodkami medycznymi z Europy i świata, 

h) publikacje naukowe przedstawiające efekty nowoczesnego, interdyscyplinarnego leczenia 

pacjentów w zakresie jamy ustnej, 

i) zachęcanie do uśmiechu: efekt ,,pozytywności uśmiechu” i podwyższanie oceny i tak 

wysoko wartościowanych społecznie cech jak uczciwość, wiarygodność, otwartość i 

szczerość. 

2. Ochrona zdrowia, w tym nieodpłatne świadczenie pomocy medycznej osobom w trudnej 

sytuacji finansowej wieku rozwojowego (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z wadami 

wrodzonymi lub nabytymi w obrębie jamy ustnej) i dorosłych z uwzględnieniem 

nowoczesnych metod znieczulenia ogólnego (sedacja, narkoza) i leczenia 

interdyscyplinarnego. 

 

§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) budowanie świadomości i szerzenie wiedzy z zakresu potrzeb utrzymania właściwej 

higieny jamy ustnej, 

b) propagowanie i promowanie dostępnych form pomocy związanych z profilaktyką, higieną, 

leczeniem, estetyką jamy ustnej, 

c) integrowanie, współdziałanie i promowanie organizacji, ekspertów, instytucji 

wspierających higienę i estetykę jamy ustnej, 
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d) umożliwienie łatwego, dostępu do organizacji, ekspertów i instytucji mających dobre 

praktyki w zakresie edukacji, leczenia i estetyki jamy ustnej, 

e) krzewienie wiedzy medycznej i edukacja w zakresie właściwego dbania o higienę i 

estetykę jamy ustnej, 

f) popularyzacja wiedzy medycznej i edukacja w zakresie uświadamiania zagrożeń 

związanych z chorobami jamy ustnej, 

g) inspirowanie, tworzenie, wydawanie i promowanie publikacji zgodnych z celami Fundacji, 

h) organizowanie i pomoc w zakresie działań szkoleniowych, organizacji konferencji, 

warsztatów, sympozjów oraz akcji społecznych mających na celu przekazywanie wiedzy oraz 

wymianę doświadczeń w obszarze celów statutowych Fundacji, 

i) promowanie zdrowego i wartościowego trybu życia i odżywiania w aspekcie zdrowia jamy 

ustnej, 

j) prowadzenie i propagowanie działalności badawczej w zakresie zgodnym z celami 

Fundacji. 

k) działania na rzecz propagowania oraz nauki wykorzystywania zasobów i predyspozycji 

rodziców i dzieci, służące poprawie zdrowia jamy ustnej, 

l) działania na rzecz zmian w systemie opieki zdrowotnej mające na celu zwiększenie 

dostępności leczenia dla osób w trudnej sytuacji finansowej,  

ł) inspirowanie i aktywizowanie mass mediów, w celu włączenia ich do działań na rzecz 

podnoszenia świadomości i wiedzy społeczeństwa w zakresie dbałości o zdrowie, higienę i 

estetykę jamy ustnej, 

m) wspieranie przedsięwzięć i nowatorskich projektów służących celowi Fundacji, 

n) wspieranie międzynarodowej wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie celów 

statutowych fundacji, 

o) inicjowanie, integrowanie, współdziałanie i wspieranie działań rządowych, przedstawicieli 

samorządów lokalnych, mediów, oświaty, organizacji społecznych, kulturalnych w zakresie 

inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji, 

p) inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na 

rzecz niesienia pomocy charytatywnej przez Fundację, 

 

§ 8 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 

zbieżną z jej celami. 
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Majątek i dochody Fundacji 

§ 9 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatorów w kwocie 

10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w tym 2.000 zł (słownie: dwa tysięcy złotych) z 

przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz inne mienie nabyte przez 

Fundację w toku działania. 

 

§ 10 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

a) dotacji i subwencji oraz grantów, 

b) dotacji i subwencji osób prawnych, 

c) dotacji od organizacji pozarządowych, 

d) dotacji i zleceń organów administracji rządowej i organów samorządowych, 

e) dochodów ze zbiórek publicznych, 

f) dochodów z majątku Fundacji, 

g) odsetek bankowych, 

h) nawiązek sądowych, 

i) dochodów z działalności gospodarczej, 

j) darowizn, spadków, zapisów. 

 

§ 11 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 

na realizację celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli 

konkretnego przeznaczenia. 

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania 

tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi 

spadkowe. 

3. Zabronione jest: 

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 

organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w 

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
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powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, 

opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli 

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

Władze Fundacji 

§ 12 

Władzami fundacji są: 

a) Zarząd Fundacji, 

b) Rada Fundacji; 

 

§ 13 

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, składa się z 1 lub większej liczby członków, w 

tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów w drodze 

jednomyślnej uchwały.  

2. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.  

3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu, lub nawiązania przez 

członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ustaje.  

5. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. 

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku odwołania, śmierci lub rezygnacji członka 

Zarządu. 

 

§ 14 

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego Fundację reprezentuje samodzielnie jedyny 

członek Zarządu.  
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2. W przypadku Zarządu wieloosobowego Fundację reprezentuje dwóch członków Zarządu 

działających łącznie. 

 

§ 15 

1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w 

Statucie do kompetencji Rady albo Fundatorów. 

2. Zarząd w szczególności: 

a) kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów oraz jej wyniki 

finansowe, 

b) reprezentuje ją na zewnątrz, 

c) wypracowuje strategię działania Fundacji, 

d) uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji, 

e) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 

f) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 

g) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 

h) występuje z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz 

likwidacji Fundacji, 

i) powołuje pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań 

Fundacji, 

j) powołuje komisje i komitety mogące działać przy Fundacji, niebędące jej organami 

statutowymi, 

k) przyznaje odznaki, medale i inne nagrody, wyróżnienia i tytuły, 

l) tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, oddziały, biura, zakłady, agencje i inne jednostki, 

placówki Fundacji, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, organy i ich 

kompetencje, 

ł) zobowiązany jest co roku do dnia 31 marca przedkładać Radzie i Fundatorom roczne 

sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły. 

 

§ 16 

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały 

wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby 

głosów na posiedzeniu Zarządu rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 
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2. Szczegółowe zasady i tryb prac Zarządu określa Regulamin prac Zarządu nadawany przez 

Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały. 

 

Rada Fundacji 

§ 17 

1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”, składa się z 3 do 15 osób, w tym Przewodniczącego 

Rady, powoływanych na czas nieoznaczony i odwoływanych przez Fundatorów w drodze 

jednomyślnej uchwały. 

2. Członkostwo w Radzie ustaje również w przypadku złożenia przez członka pisemnej 

rezygnacji lub w razie śmierci członka Rady. 

3. Członkowie Rady: 

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Członkowie pełnią swoje funkcje w Radzie honorowo i nie otrzymują z tego tytułu 

wynagrodzenia. 

5. Rada jest organem o uprawnieniach kontrolnych. Do zadań Rady należy: 

a) nadzór nad działalnością Fundacji, 

b) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przygotowywanych przez 

Zarząd, 

c) zatwierdzanie sprawozdania finansowego, 

d) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, 

6. Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i informacji 

dotyczących działalności Fundacji, 

b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 

§ 18 

 

1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy 

obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos 

oddany przez Przewodniczącego. 



 8 

2. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również w ten sposób, 

że oddają swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Rada może również 

podejmować uchwały obiegowo w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

3. Szczegółowe zasady i tryb prac Rady określa Regulamin prac Rady nadawany przez 

Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały. 

 

Działalność gospodarcza 

§ 19 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, jako dodatkową w stosunku do 

działalności określonej w § 6 Statutu i w rozmiarach służących realizacji celów Fundacji. 

2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność określoną w § 6 

Statutu. 

 

§ 20 

Przedmiotem prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej są w szczególności: 

1. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B 

2. Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z 

3. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 

PKD 63.11.Z 

4. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie 

indziej niesklasyfikowana PKD 63.99.Z 

5. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z 

6. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z 

7. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach PKD 47.73.Z 

8. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD 

73.12.B 

9. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(INTERNET) PKD 73.12.C 

10. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 

PKD 73.12.D 

11. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z 
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12. Działalność związana z tłumaczeniami PKD 74.30.Z 

13. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej  

niesklasyfikowana PKD 74.90.Z  

14. Wydawanie książek PKD 58.11.Z 

15. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z 

16. Pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z 

17. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD 

59.11.Z  

18. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.20.Z 

19. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 

86.90.E 

20. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem PKD 87.90.Z 

21. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 

88.99.Z 

22. Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z 

23. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 

PKD 46.18.Z  

24. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 

47.19.Z 

25. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.74.Z 

26. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach PKD 47.78.Z 

27. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 

47.91.Z 

28. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami PKD 47.99.Z 

29. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD 70.21.Z 

30. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

PKD 70.22.Z 

31. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z 

32. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z 
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33. Reprodukcja zapisanych nośników informacji  PKD 18.20.Z 

34. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z 

35. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  PKD 68.20.Z 

36. Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z 

 

§ 21 

Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów 

działalności gospodarczej, których podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym 

prawem, jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację 

dopiero po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia. 

 

§ 22 

Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie 

wyodrębnionych jednostek organizacyjnych działających na podstawie regulaminu ustalonego 

przez Zarząd. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 23 

Zmiana statutu i celu Fundacji wymaga uchwały Fundatorów podjętej jednomyślnie. 

 

§ 24 

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inna fundacją. 

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze 

jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra. 

 

§ 25 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w 

razie wyczerpania się środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej 

uchwały. 

3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Fundatorów w drodze 

jednomyślnej uchwały. 
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4. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji 

określają Fundatorzy.  

 

§ 26 

1. W przypadku śmierci Fundatora lub jego trwałej niezdolności, w szczególności z powodu 

choroby, do wykonywania uprawnień i obowiązków przewidzianych niniejszym Statutem, 

kompetencje zastrzeżone dla Fundatorów wykonuje jednoosobowo drugi Fundator. 

2. W przypadku śmierci obojga Fundatorów lub ich trwałej niezdolności, w szczególności z 

powodu choroby, do wykonywania uprawnień i obowiązków przewidzianych niniejszym 

Statutem, kompetencje zastrzeżone dla Fundatorów wykonuje Rada. 

 

Warszawa, dnia 08.11. 2012 r. 

 

 


