STATUT FUNDACJI
I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

1. Fundacja pod nazw4: Dolnoilqska Fundacja Rozwoju Rehabilitacji Kardiologicznej RehKard.pl
zwana dalej Fundacjq , zostala ustanowiona przez .
1) Ali* Kowalisko,
2) Janing Kasprzak-Wojtowicz,
3) Krzysztofa Samitiskiego,
4) Bartosza Szafrana
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporzqdzonym w dniu 11 lutego 2010 r. przez notariusza
Czeslawa Kazimierza Pautera w Kancelarii Notarialnej we Wroclawiu za Repertorium A. Nr 353/2010
i dziala na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tj. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz.203
z poiniejszymi zmianami, Ustawy o dzialalnoki pozytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia
2003 roku (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz.873 z poiniejszymi zmianami) oraz zgodnie z niniejszym Statutem.

2. Czynnoki przewidziane Statutem Fundatorzy wykonujq osobikie.

3. Decyzje przewidziane Statutem Fundatorzy podejmujft w formic uchwal, osobikie na posiedzeniu lub
oddajqc sw6j glos na pismie, za pokednictwem innego Fundatora lub przy wykorzystaniu §rodk6w
bezpogredniego porozumiewania sic na odleglok - zwyklq wickszo§ciq glosow, przy udziale
w glosowaniu co najmniej dw6ch Fundatorow, jeteli wszyscy Fundatorzy zostali zaproszeni.

4. Fundacja posiada osobowok prawnq.

§2
Fundacja mote utywa6 nazwy w slcrocie: Fundacja RehKard.pl oraz wyr6tniaj4cego znaku graficznego.

§3

1. Terenem dzialalnoki Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibq Fundacji jest miasto Wroclaw.
3. Fundacja mote prowadzio swq dzialalnok poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§4

1. Fundacja jest organizacjk pozarzadowq, prowadwg spolecznie utyteczn4 dzialalnoS6 po±ytku
publicznego, w rozumieniu Ustawy o dzialalnogei potytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia
2003 roku, w sferze zadan publicznych, na rzecz ow:4u spolecznoAci, w tym osob i instytucji, o kt6rych
mowa w § 8 Statutu.
2. Dzialalno§ci statutowa Fundacji mote bye prowadzona jako dzialalnoS6 nieodplatna lub jako dzialalnoSo
odplatna w rozumieniu powolanej w pkt. 1 Ustawy.
3. Fundacja nie dziala w celu osiagniccia zysku, a osiggany doch6d przeznaczat bcdzie na realizacjc celow
statutowych.

§5
Czas trwania Fundacji jest nieolcreSlony.

§6
Ministrem wlagciwym ze wzglcdu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

§7
Fundacja mote ustanawia6 odznaki i tytuly honorowe i przyznawa6 je wraz z innymi nagrodami
i wyrotnieniami osobom fizycznym i prawnym zasiutonym dla celow Fundacji lub Fundacji.

II. CELE FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACJI CELOW

§8
Celem Fundacji jest:
1. promocja idei rehabilitacji kardiologicznej i profilaktyki chora) ukladu kratenia i innych chorob
cywilizacyjnych,
2. niesienie pomocy osobom dotknigtym powatnymi schorzeniami ukladu Icratenia i innymi
chorobami cywilizacyjnymi,
3. udzielanie pomocy osobom, szpitalom i placowkom medycznym zajmujgcym sig leczeniem
i rehabilitacja osob z chorobami ukladu lcratenia i innymi chorobami cywilizacyjnymi,
4. udzielanie pomocy osobom, placowkom medycznym, placowkom naukowym, wychowawczym,
ogwiatowym i opiekunczym, zajmujacym sig badaniami i szerzeniem wiedzy w zakresie chorob

ukladu kratenia i rehabilitacji kardiologicznej oraz i innych chor6b cywilizacyjnych,
5. podejmowanie i wspieranie dzialafi w zakresie upowszechniania profilaktyki z zakresu choral:,
ukladu km2enia i innych chorob cywilizacyjnych,
6. niesienie pomocy osobom biednym, niepelnosprawnym i instytucjom o wainym znaczeniu
spolecznym, beclacym w trudnej sytuacji materialnej,
7. niesienie pomocy lekarskiej uczestnikom imprez masowych.

§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. gwiadczenie poSredniej i bezpoSredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz
osob chorych na schorzenia ukladu IcraZenia i inne choroby cywilizacyjne,
2. Swiadczenie pomocy osobom oczekujacym na trudne badi drogie zabiegi medyczne,
3. Swiadczenie pogredniej i bezpogredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej osobom,
szpitalom i placowkom medycznym prowadzkeym, wspomagajacym lub organizujacym dzialalnok
w zakresie leczenia chor6b ukladu krktenia i rehabilitacji kardiologicznej, opieki kardiologicznej
oraz leczenia innych chor6b cywilizacyjnych,
4. iwiadczenie pomocy osobom fizycznym, placowkom medycznym, plac6wkom naukowym,
wychowawczym, oSwiatowym i opiekunczym w ich dzialaniach zwiazanych z badaniami,
profilalctyka i szerzeniem wiedzy z zakresu chorob ukladu lcraZenia oraz z zakresu rehabilitacji
kardiologicznej, a takZe z zakresu innych chorob cywilizacyjnych,
5. organizowanie i prowadzenie niepublicznych zakladow opieki zdrowotnej oraz placowek
edukacyjnych i opiekunczych,
6. fundowanie stypendiow, organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i mlodzie2y,
7. organizowanie, finansowanie i realizacjg inwestycji, migdzy innymi budowlanych, remontowych,
modemizacyjnych, zwiazanych z placOwkami sluZby zdrowia lub placowkami pomocy spolecznej,
8. organizowanie, wspieranie i obsluga medyczna: imprez charytatywnych, artystycznych, sportowych,
szkolen, prelekcji, sympozjew i konferencji naukowych,
9. prowadzenie i wspieranie dzialalnoki publikacyjnej i wydawniczej.

HI. MAJ4TEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10
1. Majatek Fundacji stanowi wklad pienieZny Fundatorow w kwocie 4.000,00 zl. (slownie: czterech tysigcy
zlotych ), tworzacy fundusz zalo4cielski oraz Srodki finansowe, nieruchomoSci i ruchomoSci oraz inne
prawa majatkowe nabyte przez Fundacje w czasie jej dzialania.

2. Realizacja celow Fundacji finansowana jest z funduszu zalotycielskiego oraz z dochod6w Fundacji
w szczegolnoSci z:
a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadkOw, zapisow,
b) dotacji, subwencji, datkow i innych form wsparcia,
c) dochodow uzyskiwanych z imprez publicznych, organizowanych przez Fundacje,
d) dochod6w z majatku nieruchomego i ruchomego,
e) dochodow z lokat bankowych i instytucji rynku kapitalowego oraz innych praw majatkowych,
1) dochodow z dzialalnoSci gospodarczej Fundacji.

§ 11
Dochody pochodzace z darowizn, spadkow, zapisew i dotacji moga by6 przeznaczane na realizacje
wszystkich celow Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowil inaczej.

§ 12
W przypadku powolania Fundacji do dziedziczenia, Fundacja winna spadek ten przyjko z dobrodziejstwem
inwentarza.

§ 13
I. Fundacja gospodarke finansowa i ewidencje ksiegowa prowadzi zgodnie z obowi4zuj4cymi w tym
zakresie przepisami.
2. Fundacja za swoje zobowiftzania odpowiada calym majktkiem.

§ 14
Fundacja nie ma prawa :
1. udziela6 potyczek lub udziela6 zabezpieczen zobowiatati majatkiem Fundacji w stosunku do
Fundator6w, czlonkow organ6w Fundacji lub pracownik6w Fundacji oraz osob, z kt6rymi
pracownicy pozostaja w zwia,zku malteliskim albo w stosunku pokrewieiistwa lub powinowactwa
w Iinii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sa
zwiazani z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
2. przekazywa6 swego majatku na rzecz Fundator6w, czlonkow organow Fundacji lub pracownikow
Fundacji oraz ich os6b bliskich, na zasadach innych nit w stosunku do °se() trzecich, w
szczegolnoki jeteli przekazanie to nastepuje bezplatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywa6 maj4tku na rzecz Fundator6w, czlonkow organow Fundacji lub pracownik6w
Fundacji oraz ich os6b bliskich, na zasadach innych nit w stosunku do °sob trzecich, w

szczegolnoSci, jeteli przekaz_anie to nastgpuje bezplatnie lub na preferencyjnych warunkach, chyba
2e to wykorzystywanie bezpoSrednio wynika ze statutowych celow Fundacji albo podmiotu, o
kt6rym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego i wolontariacie z dnia 24
kwietnia 2003 roku,
4. zakupu na szczegolnych zasadach towarow lub using od podmiotow, w kt6rych uczestnicza
Fundatorzy, czlonkowie organ6w Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

IV. DZIALALNOSC GOSPODARCZA FUNDACJI

§15

Fundacja dla realizacji swych statutowych celow mote prowadzio dzialalnoSe gospodarcza w kraju
i zagranica.
§ 16
Przedmiotem dzialalnoSci gospodarczej Fundacji mote bye:

•

47.11.Z - sprzedat detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewaga tywnoSci,
napoj6w i wyrob6w tytoniowych;

•

47.19.Z - pozostala sprzedat detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

•

47.21.Z - sprzeda2 detaliczna owoc6w i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

•

47.24.Z - sprzeda2 detaliczna pieczywa, ciast, wyrob6w ciastkarskich i cukierniczych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;

•

47.29.Z - sprzedat detaliczna pozostalej tywnogci prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

•

47.73.Z - sprzedat detaliczna wyrobow farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

•

47.74.Z - sprzedat detaliczna wyrobOw medycznych, wlaczajac ortopedyczne, prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;

•

47.75.Z - sprzedat detaliczna kosmetyk6w i artykulow toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach;

•

47.61.Z - sprzedat detaliczna ksiatek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

•

47.62.Z - sprzedat detaliczna gazet i artykulow piSmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach;

•

47.41.Z - sprzedat detaliczna komputer6w, urzadzeti peryferyjnych i oprogramowania prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;

•

47 42 Z - sprzedat detaliczna sprzgtu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach;

•

47.64.Z - sprzedat detaliczna sprzctu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

•

47.78.Z - sprzeda2 detaliczna pozostalych nowych wyrobOw prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach;

•

47.91.Z - sprzeda2 detaliczna prowadzona przez domy sprzeda2 wysylkowej lub Internet;

•

47.99.Z - pozostala sprzedat detaliczna prowadzona poza siecig sklepowg, straganami i targowiskami;

•

55.10.Z — hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

•

55.202 — obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krotkotrwalego zakwaterowania;

•

55.90.Z — pozostale zakwaterowanie;

•

56.10.A - restauracje i inne stale palcowki gastronomiczne;

•

56.10.B - ruchome placowki gastronomiczne;

•

56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie 2ywnogci dla odbiorc6w zewnetrznych (katering);

•

56.29.Z - pozostala uslugowa dzialalnok gastronomiczna;

•

56.30.Z — przygotowywanie i podawanie napoj6w;

•

58.1 - wydawanie ksinek i periodykow oraz pozostala dzialalnok wydawnicza, z wylgezeniem
oprogramowania,

•

58.2 - dzialalnok wydawnicza w zakresie oprogramowania;

•

68.10.Z - kupno i sprzedai nieruchomoki na wlasny rachunek;

•

68.20.Z - wynajem i zarzgdzanie nieruchomokiami wlasnymi lub dziertawionymi;

•

62.01.Z - dzialalnok zwigzana z oprogramowaniem;

•

62.02.Z - dzialalnok zwigzana z doradztwem w zakresie informatyki;

•

63.11.Z - przetwarzanie danych; zarzgdzanie stronami intemetowymi (hosting) i podobna dzialalnok;

•

62.09.Z - pozostala dzialalnok uslugowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

•

62.03.Z - dzialalnok zwigzana z zarzgdzaniem urzgdzeniami informatycznymi;

•

95.11.Z - naprawa i konserwacja komputerow i urzgdzeti peryferyjnych;

•

95.12.Z - naprawa i konserwacja sprzetu (tele)komunikacyjnego;

•

33.13.Z - naprawa i konserwacja urzgdzen elektronicznych i optycznych;

•

72.1 - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;

•

69.20.Z - dzialalnok rachunkowo-ksiegowa; doradztwo podatkowe;

•

73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej;

•

70.22.Z - pozostale doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnoki gospodarczej i zarzadzania;

•

71.11.Z - dzialalnog6 w zakresie architektuiy;

•

71.12.Z - dzialalnok w zakresie intynierii i zwigzane z nig doradztwo techniczne;

•

73.1 - reklama;

•

74.30.Z - dzialalnoge zwigzana z tlumaczeniami;

•

74.10.Z - dzialalnok w zakresie specjalistycznego projektowania;

•

74.90.Z - pozostala dzialalnok profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

•

82.1 - dzialalnok uslugowa zwigzana z administracyjna obsfugg biura wlaczajas dzialalnok
wspomagajgc4;

•

82.9 - dzialalnok komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana;

•

88.91.Z - opieka dzienna na dzieemi;

•

85.10.Z - wychowanie przedszkolne;

•

85.60.Z — dzialalnoS6 wspomagajaca edukacjg;

•

85.59.B - pozostale pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane;

•

86.10.Z - dzialalnoS6 szpitali;

•

86.21.Z - praktyka lekarska ogolna;

•

86.22.Z - praktyka lekarska specjalistyczna;

•

86.90.A - dzialalnoge fizjoterapeutyczna;

•

86.90.B - dzialalnoS6 pogotowia ratunkowego;

•

86.90.0 - praktyka pielcgniarek i polotnych;

•

86.90.E - pozostala dzialalnoS6 w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana;

•

87.10.Z - Pomoc spoleczna z zakwaterowaniem zapewniajkca opiekc pielcgniarska;

•

87.30.Z - Pomoc spoleczna z zakwaterowaniem dla osob w podeszlym wieku i osob niepelnosprawnych;

•

88.10.Z - Pomoc spoleczna bez zakwaterowania dla osob w podeszlym wieku i osob niepelnosprawnych;

•

88.99.Z — pozostala pomoc spoleczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana;

•

86.90.D - dzialalnoS6 paramedyczna;

•

93.19.Z - pozostala dzialalnoS6 zwikzana ze sportem;

•

96.04.Z - dzialalnoS6 uslugowa zwiazana z poprawa kondycji fizycznej;

•

96.09.Z — pozostala dzialalnoS6 uslugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;

•

93.29.Z - pozostala dzialalnoi6 rozrywkowa i rekreacyjna;

§ 17

Na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej Fundacja przeznacza kwotc 1.000,00 zl (slownie: jeden tysiac
zlotych) pochodzaca z funduszu zalotycielskiego.

§ 18
Doch6d z dzialalnoici gospodarczej w calogci przeznaczony bgdzie na dzialalnoS6 statutowa Fundacji.

§ 19
Dzialalnok gospodarcza mote by6 prowadzona przez wyodrcbnione zaklady.

V. ORGANY FUNDACJI

§ 20

Organami Fundacji sa;
•

Rada Fundacji,

•

Zarzkd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 21
1. Rada Fundacji sklada sic z trzech do pigciu os6b.
2. Czlonkow Rady Fundacji powoluja Fundatorzy.
3. Czlonkowie Rady Fundacji nie mom by6 czlonkami Zarzadu.
4. Cztonkowie Rady Fundacji powolywani s4 na okres wsp61nej kadencji. Kadencja Rady Fundacji trwa
5 (pica) lat. Dopuszczalne jest powolywanie tych samych °sob na nastgpne kadencje Rady Fundacji.
5. Czlonkiem Rady Fundacji nie mote bye osoba, ktera byla skazana prawomocnym wyrokiem za
przestgpstwo z winy umys'Inej.
6. Czlonkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
a. odwolania przez Fundatora, w szczegOlnogei w przypadku
i. nienaletytego wypelniania funkcji czlonka Rady Fundacji;
ii. naruszenia postanowien statutu Fundacji;
iii. trwalej utraty zdolnoSci do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ulomnogci;
iv. zaistnienia innych okolicznoki, kt6re powodujg utraty zaufania do danego czlonka
Rady Fundacji;
b. uplywu kadencji;
c. Smierci jej czlonka;
d. zlotenia przez niego rezygnacji;
e. prawomocnego skazania za przestgpstwo popelnione umyglnie.
7. Czlonkowie Rady Fundacji nie pobieraja wynagrodzenia z tytulu pelnionej funkcji, z wyjatkiem zwrotu
uzasadnionych kosztow, zwiazanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztow podroty.

§ 22
1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stala kontrolc nad dzialalnoScia Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczeg6Inoki nalety:
a) wytyczanie glownych kierunk6w dzialania Fundacji,
b) zatwierdzanie opracowanych przez Zarzad program6w dzialania Fundacji,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budietow, sprawozdati z ich realizacji oraz sprawozdaii
finansowych, sporzgdzanych przez Fundacjc;
d) ocena pracy Zarz4du oraz udzielanie czlonkom Zarzftdu absolutorium;
e) powolywanie pelnomocnika do zawierania umow z czionkami Zarzkdu Fundacji,
0 ustalanie zasad i wysokoki wynagrodzen czlonkow Zarzkdu Fundacji,
g) zatwierdzanie opracowywanego przez Zarz4d regulaminu wynagradzania pracownikow Fundacji;
h) wyratanie zgody na ka±clk czynnoge Zarzkdu majkck za przedmiot rozporzgdzenie prawem lub
zaciuniecie

zobowikzania do gwiadczenia o wartoki

przewykszajkcej

kwote

100.000,00 z1.( slownie: sto tysiecy zlotych);
i) wyratanie opinii w istotnych sprawach Fundacji z wlasnej inicjatywy lub na wniosek Zarzkdu,
j) wybor bieglego rewidenta,
k) decydowanie o utworzeniu i likwidacji zakladow.
3. W celu realizacji swoich zadati kontrolnych Rada Fundacji w szczegoinoSci jest uprawniona do:

a) 2.4clania od Zarzkdu przedstawienia wszelkich dokument6w dotyczkcych Fundacji;
b) 2kclania od czlonkow Zarzktiu zioienia pisemnych lub ustnych wyjagnien;
c) uczestniczenia w posiedzeniach Zarzkdu z glosem doradczym.

§ 23
1. Czlonkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierajk spogred siebie Przewodniczkcego.
2. Przewodniczkcy kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje jk na zewnktrz.

§ 24
1. Posiedzenia Rada Fundacji odbywajk sic w miarc potrzeby, nie rzadziej jednak nit raz na 6 miesiecy.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwolywane 54 przez jej Przewodnicz4cego z wlasnej inicjatywy lub na
wniosek Zarz4du, co najmniej ilogci Fundatorew lub co najmniej iloSci Czlonkow Rady.
3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej Przewodniczkcy, a w razie jego nieobecnoSci czionek Rady
Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostalych czlonkow Rady Fundacji.
4. Posiedzenia Rady Fundacji zwoluje sic pisemnie lub za pomock telefaxu, telefonicznie, elektronicznie
albo w formie ustnego zawiadomienia, skierowanego bezpoSrednio do jej czlonkow, wyslanych lub
przekazanych co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
5. W posiedzeniach Rady Fundacji mom bye obecni, z glosem doradczym, czlonkowie Zarz4du, Fundatorzy
nie bgdkcy Czlonkiem Rady oraz inne zaproszone przez nig osoby.

§ 25

1. Uchwaly Rady Fundacji zapadajk zwyklft wigkszogeik glosow w obecnoki co najmniej:
•

dw6ch jej czlonkow w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w skladzie trzech os6b;

•

trzech jej czlonk6w w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w skladzie wickszym nit trzy
osoby,

•

w przypadku oddania rewnej liczby glos6w decyduje glos prowadzkcego obrady.

2. Uchwaly Rady Fundacji mom_ bye podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze glosowania
pisemnego lub przy wykorzystaniu §rodkow bezpogredniego porozumiewania sig na odlegloSe, o ile
laden z jej cztonk6w nie zglosi sprzeciwu.

Zarzqd Fundacji

§ 26

1. Zarzkd Fundacji sklada sig z jednej do trzech os6b, w tym Prezesa Zarz4du Fundacji.
2. Czlonkow Zarz4du powoluje i odwoluje Rada Fundacji na okres wsp61nej kadencji. Kadencja Zarz4du
trwa 3 (trzy) lata.
3. Fundator mote zostae czlonkiem Zarz4du.
4. Czlonkostwo w Zarz4dzie wygasa w przypadku rezygnacji, §mierci, bkdi odwolania czlonka Zarz4du.
5. Rada Fundacji , mote odwolae Zarzkd lub katdego z jego czlonkow w katclym czasie.

§ 27

1.

Zarzkd kieruje dzialalnokik Fundacji i reprezentuje Ana zewn4trz.

2.

Prezes Fundacji kieruje pracami Zarz4du Fundacji

3.

Do kompetencji Zarz4du nalety:
a) kierowanie bietkck dzialalnokik Fundacji;
b) reprezentowanie Fundacji na zewnktrz;
c) opracowywanie na rok nastcpny rocznych budtetow i planow dzialania;
d) sporzgdzanie rocznych sprawozdati finansowych i sprawozdan z dzialalnoki Fundacji
e) opracowywanie wieloletnich planow dzialania Fundacji okre§lajkcych dlugofalowe kierunki jej
dzialania;
f) sprawowanie zarzkdu nad majktkiem Fundacji;
g) zaciasanie zobowikzati w imieniu Fundacji;
h) przyjmowanie darowizn, spadkow, zapisow, subwencji i dotacji.

§ 28
1. W przypadku jednoosobowego Zarzadu ogwiadczenia woli w imieniu Fundacji sklada Prezes Zarzadu
samodzielnie.
2. W przypadku wieloosobowego Zarzadu ogwiadczenia woli w imieniu Fundacji sklada katcly Czlonek
Zarzadu samodzielnie.
3. Zarzad uprawniony jest do ustanawiania pelnomocnikow i okreglania zakresu ich umocowania.

§ 29
1. Katcly czlonek Zarz4du ma prawo i obowiazek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynno§ci
przelcraczajacych zakres zwyklego zarzadu niezbgdne jest podjgcie przez Zarzkd formalnej uchwaly.
2. Uchwaly Zarzadu mom by6 powzicte, jeieli jego czlonkowie zostank zawiadomieni o posiedzeniu
Zarzadu.
3. Uchwaly Zarz4du zapadaja zwykla wigkszogcia glosow w obecnoki co najmniej polowy jego czlonkow.
4. Uchwaly Zarzadu mom byC powzigte bez odbycia posiedzenia w drodze glosowania pisemnego lub przy
wykorzystaniu grodkow bezpogredniego porozumiewania sig na odleglogo.

Zmiana Statutu

§ 30
Decyzje w sprawie:
•

zmiany Statutu, w tym rewniet zmiany celew Fundacji,

•

polaczenia Fundacji z inna fundacja,

•

likwidacji Fundacji

podejmuja Fundatorzy po zasiggnigciu opinii Rady Fundacji.

§ 31
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiagnigcia ce1ow, dla kt6rych zostala powolana lub w razie
wyczerpania grodkow finansowych i majatku.
2. Likwidacjg prowadzi likwidator wyznaczony przez Fundatorow w drodze uchwaly.
3. Majatek pozostaly po likwidacji likwidator przekaie innym podmiotom realizujacym cele podobne do
celow Fundacji.

§ 32
Statut Fundacji wchodzi w 2ycie z dniem wpisania Fundacji do rejestru stowarzyszen, innych organizacji
spolecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakladow opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze
Sftdowym.
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Fundatorzy:
pI
(A icja Kowalisko)

(Krzys of Samiliski)

tAi0L4A(Janina Kasprzak-W6jtowicz)

(Bartosz Szafran)

