STATUT
Fundacji Dobra Opieka
z siedzibą w Bogdanowie
z dnia 24 października 2017 roku

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja Dobra Opieka zwana dalej Fundacją, jest dobrowolną, samorządną organizacją
społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku
prawnego.
§2
Fundacja jest ustanowiona przez: Mikołaj Kamińskiego (ur. 26.07.1994r.) zwanego dalej
Fundatorem.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest Bogdanowo k. Obornik
2. Fundację powołano na czas nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz obszar poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności teren Republiki Ukraińskiej.
§4
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.
§5
Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym
charakterze działania.
§6
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i aktualnego adresu siedziby
Fundacji oraz numeru ewidencyjnego Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), numeru
identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru identyfikacyjnego REGON.
2.Fundacja może używać godła, logotypu i odznak, według wzoru ustalonego przez Zarząd
Fundacji.
3. Fundacja może posiadać i wydawać legitymację dla współpracowników. Szczegółowy tryb
przyznawania, wydawania oraz wzór dokumentu określi uchwała Zarządu.
4. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe oraz dyplomy i przyznawać je wraz z
innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§7
1. Fundacja w zakresie realizacji celów statutowych prowadzi odpłatnie i nieodpłatnie
działalność pożytku publicznego.
2. Szczegółowy zakres prowadzonej przez Fundację odpłatnej i nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego określa uchwała Zarządu Fundacji.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych z uwzględnieniem innych postanowień Statutu.
§8
Fundacja całą nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na prowadzenie statutowej
działalności pożytku publicznego.
§9
1. Fundacja jest podmiotem opierającym swoją działalność na pozyskiwaniu majątku,
mającego służyć realizacji określonych w Statucie celów.
2. Fundacja może zatrudniać pracowników lub wolontariuszy.
Rozdział II
Cele i formy działania
§ 10
Celem Fundacji jest:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

ochrona i promocja zdrowia
działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych
rozwój nauk dotyczących ochrony zdrowia
prowadzenie pomocy medycznej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
promocja oraz organizacja wolontariatu
zwiększanie świadomości społecznej na temat zdrowego trybu życia, profilaktyki i
leczenia chorób cywilizacyjnych oraz wiedzy o badaniach klinicznych
edukacja pracowników sektora ochrony zdrowia
promowanie idei Medycyny Opartej Na Faktach (Evidence Based Medicine), Dobrej
Praktyki Klinicznej (Good Clinical Practice).
zacieśnienie polsko-ukraińskiej współpracy medycznej oraz naukowej
ochrona życia i wolności obywatelskich od momentu poczęcia do momentu naturalnej
śmierci
wspieranie i promowanie działalności naukowo-badawczej, w szczególności
w zakresie nauk o zdrowiu człowieka
stymulowanie społecznej dyskusji na temat najważniejszych tematów medycznych
rozwój polsko – ukraińskich transgranicznych kontaktów międzyludzkich i inicjatyw
społecznych, współpracy naukowej i edukacyjnej, imprez kulturalnych i sportowych,

n) rozwój, wspieranie i promocja polsko – ukraińskich kontaktów gospodarczych w
szczególności w zakresie usług medycznych, zasad samorządności lokalnej
i partnerstwa publiczno-prywatnego i gospodarki wolnorynkowej, ochrony i promocji
zdrowia, procesu integracji europejskiej.

§ 11
Fundacja realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez:
a. wsparcie w postaci funduszy i/lub darowizn materialnych chorych, niepełnosprawnycj
lub ośrodków zdrowia.
b. organizacja szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji dotyczących tematów
związanych z ochroną zdrowia
c. organizacja wolontariatu, praktyk studenckich, zawodowych, stażów badawczych oraz
obozów naukowych
d. prowadzenie działalności leczniczej
e. budowa obiektów edukacyjnych oraz ośrodków ochrony zdrowia
f. wydawanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie literatury obejmującej zagadnienia
z zakresu polityki zdrowotnej, ochrony zdrowia, nauk biologicznych, opracowań
metodologicznych, aktów prawnych, publikacji badawczych i analiz eksperckich, w
tym związanych z zagadnieniami stanowiącymi przedmiot działalności Fundacji,
g. działalność badawcza,
h. opracowywanie programów i strategii rozwoju w oparciu o przygotowywane analizy
i ekspertyzy,
i. wsparcie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji sfery społecznej, instytucji
publicznych, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw i firm prywatnych, osób
fizycznych oraz placówek badawczych i edukacyjnych,
j. organizowanie poradnictwa, warsztatów, konferencji i seminariów, kursów
zawodowych, certyfikowanych szkoleń
k. realizacja celów Fundacji poprzez kampanie społeczne,
l. przeprowadzanie programów grantodawczych oraz stypendialnych powiązanych
z celami Fundacji,
m. redagowanie i kierowanie pracami portalu internetowego oraz profilów w sieciach
społecznościowych
n. organizowanie konferencji, seminariów, spotkań tematycznych, wystaw, pokazów,
odczytów, dyskusji, sympozjów itp., poświęconych wybranym zagadnieniom
z dziedziny zdrowia publicznego lub wybranych dziedziń nauk o zdrowiu człowieka.
o. prowadzenie działalności wydawniczej,
p. prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących tematów związanych z celami

Fundacji,
q. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji naukowych, oraz praktyk
i stażów – krajowych i zagranicznych w zakresie związanym z celami Fundacji,
r. recenzowanie i opiniowanie polityki zdrowotnej Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki
Ukraińskiej
s. tworzenie platformy swobodnej wypowiedzi dla osób z różnych środowisk
i prezentujących rozmaite poglądy na temat polityki zagranicznej RP i współczesnych
stosunków międzynarodowych,
t. współdziałanie z odpowiednimi władzami i instytucjami w dziedzinie działalności
naukowo-badawczej i edukacyjnej,
u. organizowanie konkursów z nagrodami,
v. współprace i wymianę doświadczeń z organizacjami pozarządowymi (zwłaszcza
organizacjami studenckimi), instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi,
jednostkami samorządowymi i innymi instytucjami oraz organizacjami działającymi w
zakresie objętym celami Fundacji,
w. działalność gospodarcza w ramach obowiązujących przepisów,
x. propagowanie postaw aktywnie wspierających rozwój struktur społeczeństwa
obywatelskiego oraz promocji i organizacji Wolontariatu,
y. rozwój i kształcenie kadr dla nowoczesnej ochrony zdrowia
z. promocja i rozwoju partnerstwa lokalnego na rzecz rynku pracy w usługach
medycznych,
aa. wdrażanie lokalnych projektów rozwoju społeczno-gospodarczego,
bb. promocję Zdrowia i procesów restrukturyzacyjnych służących usprawnianiu
funkcjonowania służby Zdrowia,
cc. inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów fundacji.
§ 12
Fundacja realizuje swoje cele także poprzez:
a) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla osób fizycznych i prawnych,
b) usługi doradcze dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego
i przedsiębiorców,
c) usługi coachingu dla ww. podmiotów w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego,
d) działalność szkoleniową i doradczą dla ww. podmiotów w zakresie rozwoju
zawodowego i osobistego,
e) działalność wydawniczą,
f) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi,
jednostkami Służby Zdrowia, szkołami, kościołami, oraz innymi instytucjami
publicznymi, w zakresie określonym w celach działania Fundacji,
g) współpracę ze środkami masowego przekazu, władzami lokalnymi oraz organizacjami
pozarządowymi z kraju i zagranicy,
h) organizacja konferencji krajowych i zagranicznych oraz uczestnictwo w
konferencjach,

i) organizowanie poradnictwa psychologicznego, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów
społecznych, rodzinnych, pomoc w zaakceptowaniu faktu niepełnosprawności, pomoc
w przezwyciężeniu wykluczenia społecznego,
j) organizowanie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia,
możliwości przekwalifikowania, podjęcia dodatkowej edukacji, szkoleń oraz innej
formy pomocy bezrobotnym,
k) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, imprez kulturalnych, imprez sportowych i
turystycznych,
l) współpraca z innymi fundacjami i stowarzyszeniami w celu pozyskiwania środków na
realizacje celów Fundacji,
m) powoływanie, w razie potrzeby, innych organizacji dla realizacji celów statutowych, a
także uczestniczenie w krajowych lub zagranicznych organizacjach o zbliżonych
celach.
§ 13
1. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych
osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji oraz
współpracować z takimi podmiotami, może łączyć się z fundacjami w kraju i za granicą,
których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
2. W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja dla
osiągnięcia swoich celów statutowych może współpracować z organami administracji
publicznej oraz samorządu terytorialnego.
3. W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja może
także przyjmować dotacje i dofinansowania przewidziane w innych aktach prawnych.
§ 14
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów
prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
§ 15
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
Wydawanie książek 58.11 Z
Wydanie gazet pozostałych 58.13.Z
Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 58.14.Z
Działalność wydawnicza pozostała 58.19.Z
Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z
Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach 47.74.Z
j) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach 47.79.Z
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

k) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.91Z
l) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61 A
m) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z
n) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z
o) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
70.22.Z
p) Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z
q) Działalność organizatorów turystyki 79.12.Z
r) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
s) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana 82.99.Z
t) Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z
u) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
v) Praktyka lekarska ogólna 86.21.Z
w) Praktyka lekarska specjalistyczna 86.22.Z
x) Praktyka lekarska dentystyczna 86.23.Z
y) Działalność fizjoterapeutyczna 86.90.A
z) Praktyka pielęgniarek i położnych 86.90.C
aa) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
86.90.E
bb) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską 87.10.Z
cc) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 87.20.Z
dd) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych 87.30.Z
ee) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 87.90.Z
ff) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych 88.10.Z
gg) Opieka dzienna nad dziećmi 88.91.Z
hh) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.99.Z
Rozdział III
Organy Fundacji
§ 16
Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
§ 17
1. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i członka Zarządu Fundacji.

§ 18
1. Fundator może być członkiem Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji. W takim przypadku
powołuje siebie w skład Rady lub Zarządu.
2. Fundator może w każdym czasie zrezygnować z pełnienia funkcji członka organu
Fundacji. W takim przypadku jego członkostwo wygasa z dniem złożenia pisemnego
oświadczenia w tej sprawie pozostałym członkom organu, którego jest członkiem.
Rada Fundacji
§ 19
1. Rada jest organem kontrolnym i inicjatywnym, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym
mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
2. Rada składa się od 1 do 15 członków, powołanych przez Fundatora na czas nieoznaczony.
3. Fundator może w dowolnym momencie dodać członka do Rady Fundacji.
§ 20
1. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Rady.
2. Odwołanie członka Rady przez Fundatora następuje w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
Rady,
d) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania
funkcji,
e) niepełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż rok,
f) nienależytego wypełniania funkcji członka,
g) istotnego naruszenia postanowień statutu.
3. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady, pozostali członkowie Rady za zgodą
Fundatora mogą dokonać uzupełnienia składu Rady.
4. W przypadku śmierci albo choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą
niezdolność Fundatora do wykonywania jego uprawnień wynikających ze statutu,
członkowie Rady są powoływani do składu i odwoływani ze składu Rady głosami
pozostałych członków Rady.
§ 21
Do kompetencji Rady należy:
a) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami, dotyczącymi działalności Fundacji,
c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
e) zatwierdzanie sprawozdań finansowych fundacji,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu
absolutorium,

g) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu i Biura Fundacji,
h) inne sprawy przypisane w niniejszym Statucie do kompetencji Rady.
§ 22
1. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada może przyjąć regulamin swojej działalności.
§ 23
1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby przez Przewodniczącego
Rady z jego inicjatywy lub na wniosek Zarządu, nie rzadziej jednak, niż raz w roku. W
posiedzeniach tych może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.
2. Posiedzenia Rady zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub listem
poleconym.
3. O posiedzeniu Rady muszą zostać zawiadomieni wszyscy członkowie Rady.
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności
tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, chyba że Statut stanowi inaczej.
5. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos
Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
6. Każdy członek Rady ma jeden głos.
§ 24
1. Członkowie Rady mogą być zatrudniani w Fundacji zarówno w oparciu o stosunek pracy,
jak i stosunki cywilnoprawne.
2. Wynagrodzenie członków Rady z tytułu pełnienia funkcji w Radzie ustala Fundator.
3. W przypadku śmierci albo choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą
niezdolność Fundatora do wykonywania uprawnień wynikających ze statutu,
wynagrodzenie swoich członków ustala Rada za zgodą Zarządu.
Zarząd Fundacji
§ 25

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych każdorazowo
przez Fundatora. Jeżeli Fundator z przyczyn losowych nie może powołać lub odwołać
członków Zarządu, osobą uprawnioną do powołania lub odwołania członków Zarządu jest
Prezes Zarządu. Jeżeli Fundator jest jednocześnie Prezesem Zarządu i z przyczyn
losowych nie może powołać lub odwołać członków Zarządu, uprawnienia te przejmuje
Rada Fundacji.
2. Kadencja zarządu trwa 5 lat.
3. Członkowie zarządu mogą być wielokrotnie powoływani na swoje stanowiska.
4. Fundator ma prawo zmienić skład Zarządu w każdym czasie.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce prezesa Fundacji,
b) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu.
6. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków członka zarządu, Fundator na wniosek
członków Zarządu może odwołać członka Zarządu.
7. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji.
8. W skład pierwszego Zarządu wchodzi:
Mikołaj Kamiński – Prezes Zarządu
§ 26
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
c) realizacja celów statutowych,
d) sporządzanie planów pracy i budżetu,
e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
f) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
g) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
h) zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,
i) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Fundacji.
§ 27
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół
roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes przesyłając informację o terminie za
pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub listem poleconym.
3. O posiedzeniu muszą zostać zawiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu a w razie nieobecności Prezesa decyduje głos Wiceprezesa
Zarządu. Dla ważności głosowania niezbędny jest udział co najmniej połowy członków
Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
Sposób reprezentacji
§ 28

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może

Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji dot. zobowiązań przekraczających kwotę 50 000
zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100) składają Prezes Zarządu wraz z co najmniej
jednym członkowie Zarządu.
Rozdział IV
Majątek Fundacji
§ 29
Majątek Fundacji:
a) Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1.500,00 (jeden tysiąc
pięćset) złotych,
b) w ramach Funduszu Założycielskiego kwota 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych
przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej,
c) mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze,
d) może być użyty wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji oraz pokrywania
kosztów działalności Fundacji.
§ 30
Źródłami powstania majątku Fundacji są:
a) dotacje i subwencje,
b) darowizny, zapisy i spadki, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,
c) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w
użytkowaniu Fundacji,
d) wpływy z działalności statutowej Fundacji, dochody z majątku Fundacji, dochody z
kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
e) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§ 31
Rachunkowe wyodrębnienie statutowej działalności pożytku publicznego, w tym działalności
nieodpłatnej, działalności odpłatnej, oraz statutowej działalności gospodarczej, w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności,
należy do Zarządu Fundacji i jest określone w akcie prawa wewnętrznego.
§ 32
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 33
Na mocy niniejszego Statutu zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku

do członków organów Fundacji, w szczególności członków Zarządu, członków Rady
Fundacji, pracowników i wolontariuszy Fundacji oraz osób, z którymi wymienieni
pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, 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",
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, w
szczególności członków Zarządu, Rady Fundacji 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.
§ 34
Fundacja jako organizacja pożytku publicznego sporządza i podaje do publicznej
wiadomości:
a) roczne sprawozdanie finansowe z działalności,
b) roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności.
Rozdział V
Zmiana Statutu
§ 35
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Fundatora.
2. Zmiana statutu Fundacji wymaga zasięgnięcia opinii Zarządu Fundacji. Opinia ta jest dla
Rady Fundacji nie wiążąca.
Rozdział VI
Połączenie z inną Fundacją
§ 36
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.
§ 37
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwa jest Rada Fundacji, przy czym jej decyzja
zapada w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez
Fundatora.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
Ustanawianie innych fundacji

§ 38
1. Fundacja może ustanawiać inne fundacje, dla celów zbliżonych do celu statutowego
Fundacji.
Likwidacja Fundacji
§ 39
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator po zasięgnięciu opinii Zarządu i
Rady Fundacji.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw
zdrowia.
§ 40
Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały całego składu Rady Fundacji, która w celu wywołania skutków
prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 41
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach.
§ 42
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991.46.203 -j.t.).

