STATUT FUNDACJI CARITA – ŻYĆ ZE SZPICZAKIEM
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą „C A R I T A ŻYĆ ZE SZPICZAKIEM” zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez: -------------------------------------------------------------------------------------- .
Wiesławę Janinę ADAMIEC, --------------------------------------------------------------------------Ryszarda Jana BORCZYKA, --------------------------------------------------------------------------Katarzynę JAŁOSZYŃSKĄ,----------------------------------------------------------------------------Sławomira CHROBOTA.--------------------------------------------------------------------------------Zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej
Górze przy ul. Wojska Polskiego 77 za numerem repertorium A 2226/1996 z dnia 13
kwietnia 1996 roku działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984
roku o fundacjach (Dz.U. Nr 46 z 1991 roku, poz. 203) oraz niniejszego Statutu. ------§2
Fundacja posiada osobowość prawną. -------------------------------------------------------------§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Kowary, województwo dolnośląskie. ------------------------§4
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia. ----------------§5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. --------------------2. Dla właściwego realizowanie celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju
i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. --------------------------------------------------3. Fundacja może być członkiem i nawiązywać współpracę z innymi organizacjami
krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu działania mającymi podobne cele
statutowe i zadania a także z organami administracji państwowej, samorządowej,
organizacjami społecznymi, kościelnymi i instytucjami w ramach wspierania walki
z nowotworami. ---------------------------------------------------------------------------------------§6
1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do innych fundacji,
stowarzyszeń, instytucji, spółek, -----------------------------------------------------------------2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą wyłącznie
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. -------------------------------------3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku
publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego)
(Dz. U. z 2016 r. poz. 239) -----------------------------------------------------------------------4. Fundacja może prowadzić działalność społecznie użyteczną w sferze zadań
publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego na rzecz
ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w §9 Statutu
Fundacji. ----------------------------------------------------------------------------------------------5. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność
nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy
o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo
wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów
i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.---------------§7
1. Fundacja używa pieczęci okrągłej lub podłużnej z nazwą Fundacji „CARITA –
ŻYĆ ZE SZPICZAKIEM” oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja może używać odpowiedniego oznaczenia nazwy fundacji w językach
obcych. --------------------------------------------------------------------------------------------------§8
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami, wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§9
1. Celem Fundacji jest wspomaganie działań w zakresie opieki i pomocy społecznej
oraz ochrony zdrowia, w szczególności poprzez:
1) edukację w zakresie szpiczaka i innych nowotworów, --------------------------------2) ochronę i promocję zdrowia, -----------------------------------------------------------------3) naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
4) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwój kontaktów i
współpracy pomiędzy społeczeństwami, -------------------------------------------------5) działalność charytatywną, --------------------------------------------------------------------6) promocję i organizację wolontariatu, ------------------------------------------------------7) działania na rzecz inicjatyw zmierzających do ochrony interesów osób
chorych na nowotwory. ------------------------------------------------------------------------2. Określona w Statucie działalność w sferze pożytku publicznego może być
prowadzona odpłatnie i nieodpłatnie. -----------------------------------------------------------3. Fundacja prowadzi statutową działalność pożytku publicznego nieodpłatną: --------

1) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych PKD 88.10.Z, ----------------------------------------------------------2) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej
niesklasyfikowana PKD 88.99.Z, -----------------------------------------------------------3) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z,
4) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD
85.59.B, -------------------------------------------------------------------------------------------5) działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z.
6) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej
niesklasyfikowana PKD 94.99.Z. -----------------------------------------------------------§10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez wszystkie formy dozwolone prawem w
szczególności:
1) organizację konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów, konkursów, wizyt
studyjnych polskich i zagranicznych -------------------------------------------------------2) prowadzenie poradnictwa, doradztwa, konsultacji, budowę stałych kontaktów i
wymianę informacji między pacjentami, rodzinami osób chorych na
nowotwory, w szczególności szpiczaka mnogiego ------------------------------------3) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej oraz publikację
materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami ustawowymi
Fundacji -------------------------------------------------------------------------------------------4) tworzenie i realizację projektów zgodnie z celami określonymi w Statucie
Fundacji, ------------------------------------------------------------------------------------------5) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego
oraz lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia, ------------------------6) wyposażanie w sprzęt rehabilitacyjny ośrodków opiekuńczo-leczniczych bądź
innych zajmujących się osobami wymagającymi takiej opieki --------------------7) organizowanie praktyk dla lekarzy, pielęgniarek i innego personelu
medycznego w kraju i za granicą, ----------------------------------------------------------8) pomoc finansową i rzeczową dla osób szczególnie zagrożonych utratą
zdrowia lub życia, -------------------------------------------------------------------------------9) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących
działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży, -------10) organizowanie akcji pomocy z udziałem innych podmiotów,------------------------11) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej
prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia, w
szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw, o których
mowa w pkt. 5)--------------------------------------------------------------------------------12) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remont i
modernizacji zakład opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących
poprawie zdrowia lub ratowaniu życia,---------------------------------------------------

13) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących
działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży,
finansowanie leczenia, rehabilitacji zakupu niezbędnego sprzętu medycznego
i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
życiowej i materialnej,-------------------------------------------------------------------------14) pomoc finansową i rzeczową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji życiowej i materialnej,--------------------------------------------------------------15) prezentowanie swoich opinii, wniosków i postulatów w sprawach dotyczących
pacjentów oraz systemu ochrony zdrowia organom władzy, administracji
rządowej i samorządowej – pisemnie, oraz społeczeństwu, za pośrednictwem
mediów,-------------------------------------------------------------------------------------------16) współpracę z jednostkami uczestniczącymi w ochronie zdrowia, takimi jak
Parlament, organy administracji państwowej i samorządowej, organizacje
lekarskie, pielęgniarskie i aptekarskie, pacjenci, politycy, media i inni
strategiczni partnerzy,-------------------------------------------------------------------------17) współpracę z innymi organizacjami działającymi w dziedzinie ochrony
zdrowia,-------------------------------------------------------------------------------------------18) uczestniczenie w ważnych – z punktu widzenia Fundacji – wydarzeniach
politycznych, naukowych, marketingowych itp. związanych z ochroną zdrowia
w Polsce i za granicą,-------------------------------------------------------------------------19) współpracę z organizacjami wspierającymi rozwój organizacji zrzeszających
pacjentów----------------------------------------------------------------------------------------20) prowadzenie kampanii społecznych dotyczących profilaktyki oraz mających
na celu podnoszenie jakości życia osób dotkniętych chorobami
nowotworowymi,--------------------------------------------------------------------------------21) współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi
pacjentów,----------------------------------------------------------------------------------------22) współpracę z ekspertami i doradcami.----------------------------------------------------Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§11
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 3 000 zł (trzy
tysiące złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne środki
majątkowe i prawa nabyte przez Fundację w okresie jej działania. -------------------------§12
Fundacja odpowiada za swoje działania całym swoim majątkiem.--------------------------§13
Źródłami dochodów Fundacji będą: ------------------------------------------------------------------

1. darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy lub innego rodzaju przysporzenia
majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby
fizyczne i prawne, ------------------------------------------------------------------------------------2. prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw, -------------------------------------3. dochody ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, ------4. papiery wartościowe (z wyjątkiem obrotu), ----------------------------------------------------5. odsetki bankowe, dywidendy od udziałów, akcji i innych papierów wartościowych,
6. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, --------------------------------------------7. wpływy pochodzące ze zbiórek krajowych i zagranicznych na imienne konta
pomocnicze tzw, „SOS – imię i nazwisko chorego”
8. zarządzanie nieruchomościami bieżące. ------------------------------------------------------9. inne wpływy bieżące. --------------------------------------------------------------------------------§14
1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej,
2. Majątek i dochody Fundacji będą użyte na realizację statutowych celów Fundacji
oraz na koszty działalności samej Fundacji, --------------------------------------------------3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. Decyzję w sprawie
utworzenia funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na
fundusze, a także sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na
funduszach podejmuje Zarząd Fundacji. ------------------------------------------------------§15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie
przekracza długi spadkowe.
§16
(skreślony)
§17
(skreślony)

Rozdział IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI
§18
1. Organami Fundacji są: -------------------------------------------------------------------------------1) Zgromadzenie Fundatorów, ------------------------------------------------------------------2) Zarząd Fundacji. ---------------------------------------------------------------------------------

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW
§19
Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów: ------------------------------------------1) Wiesława Janina ADAMIEC, ----------------------------------------------------------------2) Emilia Justyna DEMCZUR, ------------------------------------------------------------------1. Zgromadzenie Fundatorów może uchwałą powołać do swojego grona inne osoby
fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które: -----------------------------------------1) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji, -----------2) zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji, ------------3) w inny sposób wspierają działalność Fundacji. -----------------------------------------2. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia z tytułu
udziału w pracach tego organu, mogą jednak wnioskować o zwrot poniesionych
wydatków związanych z działalnością na rzecz Fundacji. --------------------------------§21
Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący kieruje pracami Zgromadzenia Fundatorów, reprezentuje je na
zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zgromadzenia, Przewodniczący
może wyznaczyć swojego zastępcę. Wyznaczony zastępca musi uzyskać aprobatę
Zgromadzenia Fundatorów w formie uchwały. ---------------------------------------------------§22
1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji. -2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy: ----------------------------------------1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji w tym w głosowaniu
tajnym Prezesa Zarządu, ---------------------------------------------------------------------2) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, ----------------------------------3) zatwierdzanie programów działania Fundacji, ------------------------------------------4) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd, w tym
projektu zmian Statutu, lub podjętych z własnej inicjatywy, -------------------------5) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału
zgromadzonych środków, --------------------------------------------------------------------6) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, ------------------------7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz
udzielanie mu absolutorium, -----------------------------------------------------------------8) ustanawianie organizacji wewnętrznej Fundacji, ---------------------------------------9) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji. ------------------------------------

§23
1. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia z własnej
inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub choćby jednego Fundatora –
zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie – w ciągu miesiąca od dnia
otrzymania wniosku. ---------------------------------------------------------------------------2. Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwoływane co najmniej raz w roku---§24
1. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał,
podejmowanych zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego.----------------------------------------------------------2. Zgromadzenie Fundatorów jest ważne przy uczestnictwie co najmniej dwóch
Fundatorów, wówczas Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie
uchwał, podejmowanych jednogłośnie.----------------------------------------------------§25
W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Zgromadzenia
Fundatorów, Zgromadzenie Fundatorów powołuje ze swego grona inną osobę
powołaną do pełnienia tej funkcji. --------------------------------------------------------------------§26
Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników. ---------------------------------------

ZARZĄD FUNDACJI
§27
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem składa się z dwóch do pięciu osób, w
tym dwóch Fundatorów, których obecność w Zarządzie jest obligatoryjna i jest
powoływany na okres 3 lat przez Zgromadzenie Fundatorów. --------------------------2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
3. Odwołanie członka zarządu przez Zgromadzenie Fundatorów następuje w
przypadku: ---------------------------------------------------------------------------------------------1) złożenia rezygnacji, --------------------------------------------------------------------2) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji
członka Zarządu, ---------------------------------------------------------------------------------3) choroby, ułomności lub utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do
sprawowania funkcji, ----------------------------------------------------------------------------4) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok, ---------------------5) nienależytego wypełniania funkcji członka, -----------------------------------------------6) istotnego naruszenia postanowień Statutu, -----------------------------------------------7) nie udzielenia absolutorium, -------------------------------------------------------------------

§28
Pracami Zarządu kieruje Prezes. ---------------------------------------------------------------------§29
1. Prezes z grona członków Zarządu wyznacza wiceprezesa lub wiceprezesów. ----2. Prezes Zarządu może wnioskować do Zgromadzenia Fundatorów o powołanie
lub odwołanie członków Zarządu w trakcie trwania kadencji Zarządu. ----------------§30
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. -----------------2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie
Fundatorów. -------------------------------------------------------------------------------------------§31
Zarząd Fundacji: -----------------------------------------------------------------------------------------1) reprezentuje ją na zewnątrz, --------------------------------------------------------2) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania, ---------------------------3) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, -----------------------------4) sprawuje zarząd jej majątkiem, -----------------------------------------------------5) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy, -----------------------------6) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla
pracowników Fundacji, ----------------------------------------------------------------7) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej
celów statutowych oraz wyniki działalności, -------------------------------------8) podejmuje decyzje o przystąpieniu do Fundacji, -------------------------------9) występuje z wnioskiem w sprawie połączenia oraz likwidacji Fundacji, -10) dokonuje zmian w Statucie Fundacji. ---------------------------------------------§32
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składają
dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes Fundacji. -------------------------§33
Zarząd podejmuje uchwały zwykła większością głosów, przy czym do ważności
uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa
lub wiceprezesa Zarządu, jeżeli Zarząd jest dwuosobowy uchwały Zarządu
wymagają jednomyślności.-----------------------------------------------------------------------------§34
Posiedzenia Zarządu odbywają się w mirę potrzeb nie rzadziej jednak niż 4 (cztery)
razy w roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§35
(skreślony)
§36
1. Warunki pracy i płacy pracowników Biura Fundacji określa Zarząd. -------------------2. Wynagrodzenie pracowników Biura Fundacji jest wypłacane bez naruszania
zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów (Funduszu
założycielskiego). -------------------------------------------------------------------------------------

Rozdział V
RADA NAZDORCZA FUNDACJI
§37
1. Rada Nadzorcza Fundacji sprawuje nadzór i kontrolę wewnętrzną nad
działalnością Fundacji. ------------------------------------------------------------------------2. Rada Nadzorcza Fundacji składa się od 2 do 4 członków powoływanych i
odwoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów, na czas nieokreślony. ------3. W przypadku śmierci Fundatora kompetencja powołania i odwołania członka
Rady Nadzorczej Fundacji przysługuje pozostałemu Zgromadzeniu
Fundatorów. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje o powołaniu bądź
odwołaniu członka Rady Nadzorczej Fundacji w drodze uchwały podjętej
zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem iż w przypadku równości głosów
decyduje głos Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów. --------------------4. Osoby wchodzące w skład Zarządu Fundacji nie mogą być jednocześnie w
Radzie Nadzorczej Fundacji. Nie można łączyć członkowstwa w Radzie
Nadzorczej Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub
pozostawaniem w stosunku pracy z Fundacją. -----------------------------------------1) Jednocześnie zakazuje się udzielania pożyczek lub zabezpieczania
zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów
lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz
pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu 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,
zwanych dalej ,,osobami bliskimi”.-------------------------------------------------2) Zakazuje się również przekazywania majątku Fundacji na rzecz
członków jej 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.-------------------------------------------------------------------------------3) Zakazuje się wykorzystywania 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.----------------------------------------

4) Zakazuje się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.-----------------------------------------------------5. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji nie mogą:-------------------------------------1) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Fundacji; -------------------------2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
6. Zgromadzenie Fundatorów może w każdym czasie odwołać członka Rady
Nadzorczej Fundacji i z tym dniem wygasa jego mandat. W przypadku śmierci
Fundatora, pozostałe Zgromadzenie Fundatorów może w każdym czasie
odwołać członka Rady Nadzorczej Fundacji. Mandat członka Rady Nadzorczej
Fundacji wygasa również w przypadku jego śmierci albo złożenia rezygnacji
na piśmie, z chwilą doręczenia takiego oświadczenia Zgromadzeniu
Fundatorów.--------------------------------------------------------------------------------------§38
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej Fundacji należą:------------------------------------1) nadzór nad działalnością Fundacji; -----------------------------------------------2) sprawowanie kontroli wewnętrznej; -----------------------------------------------3) przyjmowanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z
działalności Fundacji; -----------------------------------------------------------------4) sporządzanie wniosków i propozycji związanych z działalnością
statutową Fundacji. -------------------------------------------------------------------2. Rada Nadzorcza Fundacji w celu wykonywania swoich zadań kontrolnych jest
uprawniona do:----------------------------------------------------------------------------------a. żądania od Zarządu złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień; ------------b. kontroli w każdym czasie ksiąg i dokumentów Fundacji oraz żądania
złożenia wyjaśnień przez Zarząd;--------------------------------------------------§ 39
1. Rada
Nadzorcza
Fundacji
wybiera
spośród
swoich
członków
Przewodniczącego Rady, przy czym w przypadku pierwszej Rady funkcję
Przewodniczącego powierza Fundator. --------------------------------------------------2. Posiedzenia Rady Nadzorczej Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady lub
Prezes Zarządu Fundacji. --------------------------------------------------------------------3. O posiedzeniach muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej Fundacji. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady może być wysłane
drogą elektroniczną lub listownie. ----------------------------------------------------------4. Posiedzenia Nadzorczej Rady Fundacji mogą się odbywać poprzez:-------------1) jednoczesne zgromadzenie członków Rady Nadzorczej Fundacji w
jednym miejscu; -------------------------------------------------------------------------

5. Miejscem odbycia posiedzenia Rady jest miejsce wskazane w zawiadomieniu
o zwołaniu posiedzenia Rady. --------------------------------------------------------------6. Posiedzenie może odbyć się w każdym czasie i miejscu bez uprzedniego
zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia, jeżeli mogą w nim uczestniczyć
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Fundacji i wszyscy członkowie wyrażą
na nie zgodę. ------------------------------------------------------------------------------------7. Posiedzenie otwiera i prowadzi Przewodniczący posiedzenia Rady.
Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej
Fundacji lub osoba przez niego wyznaczona. ------------------------------------------8. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą Fundacji następuje:---------------------1) przez bezpośrednie głosowanie na posiedzeniu; -----------------------------9. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji zobowiązani są podać w formie
pisemnej informacje o adresie dla doręczeń oraz adresie poczty
elektronicznej, na który mogą być wysyłane zawiadomienia o zwołaniu
posiedzenia Rady Nadzorczej Fundacji. Członkowie Rady Nadzorczej
Fundacji zobowiązani są do powiadamiania o każdej zmianie wskazanych
adresów. ------------------------------------------------------------------------------------------10. Uchwały Rady Nadzorczej Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W
przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Fundacji. --------------------------------------------------------------------------11. Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji zwołuje zwyczajne posiedzenie
Rady raz do roku, a nadzwyczajne wedle uznania lub na wniosek członka
Rady lub Zarządu Fundacji. -----------------------------------------------------------------12. W posiedzeniach Rady Nadzorczej Fundacji mogą uczestniczyć członkowie
Zarządu Fundacji.--------------------------------------------------------------------------------

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU
§40
Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji. --------------------------------------§41
(skreślony)

Rozdział VII
DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§42
Przedmiotem prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej będzie
działalność prowadzona zgodnie z decyzjami Zarządu i uchwałami Rady Fundacji w
następujących dziedzinach:---------------------------------------------------------------------------1. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej
niesklasyfikowana PKD 86.90.E,------------------------------------------------------------2. pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
PKD 87.10.Z--------------------------------------------------------------------------------------3. działalność wydawnicza PKD 22.15.Z,----------------------------------------------------4. wydawanie czasopism o tematyce związanej z celami statutowymi Fundacji
PKD 22.13.Z,-------------------------------------------------------------------------------------5. wydawanie książek o tematyce związanej z celami statutowymi Fundacji PKD
22.11.Z,--------------------------------------------------------------------------------------------6. organizowanie wystaw, konferencji, kongresów, sympozjów 92.31.E,------------7. produkcja gadżetów i pamiątek okolicznościowych PKD 36.63.Z,-----------------8. sprzedaż gadżetów i pamiątek okolicznościowych PKD 52.48.G,------------------9. sprzedaż książek, gazet i artykułów piśmienniczych PKD 52.47.Z,----------------10. sprzedaż wysyłkowa PKD 52.61.Z,---------------------------------------------------------11. pozostałe drukowanie PKD 18,12,Z,-------------------------------------------------------12. działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku PKD 18.13.Z,-----13. introligatorstwo i podobne usługi PKD 18.14.Z,-----------------------------------------14. pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z,---------------------------------------15. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD
68.20.Z,--------------------------------------------------------------------------------------------16. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z,---------17. leasing finansowy PKD 64.91.Z,------------------------------------------------------------18. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania PKD 70.22.Z,--------------------------------------------------------------------19. artystyczna i literacka działalność twórcza PKD 90.03.Z,-----------------------------20. działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów
ochrony przyrody PKD 91.04.Z,-------------------------------------------------------------21. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej PKD 93.13.Z,------22. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjne PKD 93.29.Z,---------------------23. działalność
pozostałych
organizacji
członkowskich,
gdzie
indziej
niesklasyfikowane PKD 94.99.Z,------------------------------------------------------------24. fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne PKD 96.02.Z,--------------------------25. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z,
26. sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach PKD 47.29.Z,------------------------------------------------------------------------27. Pozostałe przetwarzania i konserwowanie owoców i warzyw PKD 10.39.Z,----28. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z,--------------------------------------------29. działalność fotograficzna PKD 74.20.Z,---------------------------------------------------30. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 77.39.Z,--------------------------------------------

31. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem
praw chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z,-----------------------------------32. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z,
33. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD
85.59.B,--------------------------------------------------------------------------------------------34. działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z,------------------------------------35. nauka języków obcych PKD 85.59.A,------------------------------------------------------36. działalność szpitali PKD 86.10.Z,-----------------------------------------------------------37. praktyka lekarska ogólna PKD 86.21.Z,---------------------------------------------------38. działalność fizjoterapeutyczna PKD 86.90.A,--------------------------------------------39. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem PKD 87.90.Z,--------------------40. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych PKD 88.10.Z,----------------------------------------------------------41. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana PKD 88.99.Z.-------------------------------------------------------------

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§43
Dla efektywnego urzeczywistnia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją. ----------------------------------------------------------------------------------------------------§44
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji. §45
Decyzje o połączeniu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów na wniosek Zarządu,
poprzez jednomyślną uchwałę podjętą przy obecności co najmniej połowy
Fundatorów. ------------------------------------------------------------------------------------------------§46
Fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w jej Statucie w razie wyczerpania
środków finansowych i majątku Fundacji. ----------------------------------------------------------§47
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje na wniosek Zarządu Zgromadzenie
Fundatorów, w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej w obecności co najmniej
połowy Fundatorów. --------------------------------------------------------------------------------------

§48
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art.5 ust.4
ustawy o fundacjach na cele określone w §9 Statutu Fundacji, tj. na cele opieki i
pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. --------------------------------------------------------§49
Fundacja składa corocznie Ministrowi Zdrowia corocznie do dnia 31 marca
sprawozdanie z działalności za rok ubiegły. --------------------------------------------------------

