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Juridisk text 
 
STATUT FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY  
/tekst jednolity z 31 lipca 2018 r./ 
 
ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
§ 1 Fundacja pod nazwą „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, zwana dalej „Fundacją”, 
ustanowiona przez Beatę Bethke-Żuk, Piotra Burczyńskiego, Waltera Chełstowskiego, Pawła 
Januszewicza, Bohdana Maruszewskiego, Lidię Niedźwiedzką-Owsiak i Jerzego Owsiaka, 
zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Piotra 
Soroki w Warszawie dnia 2 marca 1993 r., repertorium A nr 1005/93, stanowiąc instytucjonalne 
rozwinięcie prowadzonej przez Fundatorów działalności w zakresie ochrony zdrowia, mającej na 
celu ratowanie życia dzieci z wadami serca, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu. 
 
§ 2 Fundacja posiada osobowość prawną. 
 
§ 3 Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa. 
 
§ 4 Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić 
działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
§ 5 Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Zdrowia. 
 
§ 6 Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę. 
 
§ 7 Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez 
Fundację lub dla samej Fundacji. 
 
 
ROZDZIAŁ II: CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI  
 
§ 8 Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia 
chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również 
na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.  
 
§ 9.1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  
1) wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie 
działalności, o której mowa w § _8 - w zakresie celu Fundacji,  
2) wspieranie darami rzeczowymi – aparatami lub urządzeniami ratującymi życie innych 
placówek i instytucji niż określone w pkt.1  
3) zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji, i nieodpłatne 
przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, o których mowa w pkt.1. 
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