STATUT FUNDACJI
SIEDLECKIE HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja o nazwie: „Fundacja Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci”, zwana dalej Fundacją,
została ustanowiona przez:

1.
2.

Pawła Siedlanowskiego
Halinę Komar

zwanych dalej Fundatorami, przed notariuszem Moniką Magdaleną Włodarczyk w Kancelarii
Notarialnej w Siedlcach, ul. Krótka 1 w dniu (słownie) trzeciego sierpnia dwa tysiące
osiemnastego roku (03.08.2018 r.), repertorium A nr 4652/2018 i działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. nr
46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu, zwanego dalej Statutem.
§2

Fundacja posiada osobowość prawną.
Siedzibą Fundacji jest miasto Siedlce.

§3
§4

Właściwym ministrem, ze względu na zakres działania oraz cele Fundacji, jest Minister Zdrowia i
Opieki Społecznej.
§5

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym, w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność w kraju
jak i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§6

Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami.
§7

Fundacja może tworzyć oddziały.

§8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji i realizacji jej celów
statutowych.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§9
Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.), w tym
przede wszystkim działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, adresowana do
dzieci chorych, skierowanych do opieki hospicyjnej po przeprowadzonym leczeniu szpitalnym
oraz udzielanie niezbędnej pomocy rodzinom dzieci, objętych opieką hospicjum w duchu
niesienia wiary i nadziei.
§ 10

1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność
pożytku publicznego.
2. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego Fundacja realizuje poprzez następujące
działania:
a) Organizację hospicyjnej, niestacjonarnej, domowej pomocy lekarskiej, pielęgniarskiej
i socjalnej dla chorych dzieci, w tym z udziałem wolontariatu;

b) Organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej i duszpasterskiej dla rodzin
chorych dzieci oraz dla rodziców będących w żałobie po śmierci dziecka;

c) Organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej, edukacyjnej, wychowawczej i
kulturalnej chorym dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom;

d) Promocję i organizację wolontariatu oraz szkolenie wolontariuszy;

e) Prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie opieki hospicyjnej,
pomocy paliatywnej, wspierania osób opiekujących się przewlekle i nieuleczalnie
chorymi;
f) Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji
hospicjów, przeznaczonych dla dzieci nieuleczalnie chorych;
g) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
h) Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
i) Ochronę praw pacjenta;

j) Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.

3. Zakres i formy nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego mogą zostać
ustalone, zmienione lub uzupełnione przez Radę Fundacji.
§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: współpracę z instytucjami państwowymi i
samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, mediami, placówkami oświatowymi i uczelniami
wyższymi, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi, a w
szczególności stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi
działalność zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2 500,00 zł (słownie: dwa
tysiące pięćset złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości
nabyte przez Fundację w trakcie jej działania. Na cele związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej przeznacza się kwotę 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
§ 13

Dochody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji, subwencji, grantów,

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku Fundacji,

e) odsetek bankowych,
f)

1.

2.

dochodów z działalności gospodarczej, w rozmiarach służących do realizacji celów
statutowych.
§ 14

Dochody z dotacji, darowizn, spadków, subwencji i zapisów mogą być użyte na realizację
statutowych celów Fundacji, z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
Cały dochód Fundacji przeznaczany może być wyłącznie na realizację celów statutowych.
§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przejęcie proste) tylko wówczas, gdy w
chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi
spadkowe.
OGRANICZENIA MAJĄTKOWE
§ 16

1.

2.
3.

Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora,
pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim 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”.

Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji,
członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji,
członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
ze statutowego celu Fundacji.

4.

Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji,
pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 17

1.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z
obowiązującym prawem, służącą realizacji jej celów statutowych.

2. Działalność Fundacji w zakresie obejmującym działalność pożytku publicznego nie jest z
zastrzeżeniem art. 9 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r., Nr 96, poz.873), działalnością
gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa działalności gospodarczej i może być
prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność w zakresie:

a) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana –PKD
86.90.E,
b) wydawanie książek – PKD 58.11.Z,
c) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
d) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD85.59.B
e) działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,

f) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet- PKD
47.91.Z,
g) reklama - PKD 73.1,
h) działalność agencji reklamowych- PKD 73.11.Z,
i) działalność związana z reprezentowaniem mediów- PKD 73.12,
j) działalność fotograficzna - PKD 74.20.Z,
k) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim - PKD 77.40.Z,
l) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z,
m) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana - PKD 82.99.Z,
n) działalność fizjoterapeutyczna - PKD 86.90.A,
o) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką - PKD 90.0,
p) artystyczna i literacka działalność twórcza- PKD 90.03.Z,
q) działalność obiektów kulturalnych- PKD 90.04.Z,
r) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD
94.99.Z,
s) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z.

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I EWIDENCJI KSIĘGOWEJ
§ 18
1.
2.

3.
4.

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub
w formie wyodrębnionych zakładów, działających na podstawie regulaminu Fundacji,
zatwierdzonego przez Radę.

Decyzję o wyodrębnieniu zakładów podejmuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu zgody Rady
Fundacji.

Działalność gospodarcza Fundacji oraz jej zakłady podlegają Zarządowi. W razie
ustanowienia Dyrektora Fundacji podlegają one bezpośrednio Dyrektorowi.
Poszczególnymi zakładami kierują dyrektorzy lub kierownicy zakładu ustanowieni przez
Zarząd.
Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest na zasadach rachunku ekonomicznego
na podstawie samodzielnie opracowanych planów.

5.

Działalność gospodarcza prowadzona przez samą Fundację
wyodrębniona w zakresie przychodów i kosztów tej działalności.

7.

Działalność gospodarcza Fundacji może być również prowadzona w formie udziału w
spółkach w kraju i za granicą.

6.

jest

ewidencyjnie

Składniki majątku trwałego Fundacji wykorzystywane w jej działalności gospodarczej
podlegają umorzeniu i amortyzacji. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążania,
zwłaszcza do zbycia i obciążania nieruchomości, potrzebne jest odrębne, szczególne
pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji.

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW FUNDACJI
§ 19

1.

2.

Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd Fundacji.

Wynagrodzenie pracowników Fundacji jest wypłacane w miarę możliwości, bez
naruszania środków finansowych przekazywanych przez Fundatorów z zastrzeżeniem art.
9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
ROZDZIAŁ IV

WŁADZE FUNDACJI
§ 20
1.

Władzami Fundacji są:

2.

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach organu.

3.

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

Nie wolno łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
RADA FUNDACJI
§ 21

1.

Rada Fundacji jest organem nadzorującym, opiniującym i doradczym Fundacji.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

1.

Rada Fundacji składa się z 3 do 9 członków. Członków pierwszego składu Rady Fundacji, z
zastrzeżeniem ust. 3, powołują w głosowaniu zwykłą większością głosów Fundatorzy.
Następnych członków Rady - na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Rady - powołuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów
(spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady lub Zarządu Fundacji) Rada
Fundacji.
Na członka Rady Fundacji może być powołana jedynie osoba, która nie była skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Członek Rady Fundacji w razie zaistnienia okoliczności określonej w § 28 ust. 3 lit. f.
Statutu traci stanowisko z chwilą uprawomocnienia się wyroku skazującego.

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje także na skutek rezygnacji, odwołania oraz śmierci.

W razie rezygnacji członka Rady Fundacji jego członkostwo ustaje z chwilą doręczenia
Radzie Fundacji pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji.

Członek Rady Fundacji, uchwałą Rady Fundacji podjętą bezwzględną większością głosów,
może być w każdej chwili odwołany z funkcji, w szczególności z przyczyn wymienionych w
§ 28 ust. 3 lit. a – e.
Przepisu ust. 7 nie stosuje się wobec członków Rady Fundacji będących Fundatorami.
§ 22

Do zadań Rady Fundacji należy:
a)
b)
c)
d)
a)

ustalanie kierunków działania Fundacji,
uchwalanie zmian w Statucie Fundacji,
ocena funkcjonowania Zarządu,
powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia,
b) nadzór nad działalnością i realizacją celów Fundacji,
c) zatwierdzanie rocznego planu działalności Fundacji w zakresie zadań
finansowych,
d) opiniowanie rocznych i wytyczanie wieloletnich programów działania Fundacji,
e) uchwalanie regulaminu pracy Rady Fundacji i Zarządu Fundacji,
f) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji, w tym tworzenie oddziałów,
g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, w tym finansowych, z działalności
Zarządu
h) Fundacji oraz udzielanie mu absolutorium,
i) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją
lub o likwidacji Fundacji.
2. Celem wykonania swych funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą
działalność Fundacji poprzez:

a) żądanie od organów fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i materiałów
dotyczących działalności Fundacji we wszystkich jej dziedzinach,
b) uprawnienia do żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i
wyjaśnień,

c) dokonywanie rewizji majątku i kontroli finansowej.

§ 23
Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

swego

grona

§ 24

1.
2.

Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady
Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W
posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu
składania wyjaśnień.

O posiedzeniach Rady i ustalonym porządku obrad muszą być powiadomieni wszyscy
członkowie Rady na dwa tygodnie przed jej terminem.
§ 25

1.

2.

3.

Uchwały Rady Fundacji zapadają, o ile Statut nie stanowi inaczej, zwykłą większością
głosów w obecności, co najmniej połowy składu Rady.
Członek Rady Fundacji może oddać głos będąc osobiście obecny na posiedzeniu Rady lub
za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci
poczty elektronicznej, jeżeli uprzednio złożył oświadczenie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności obejmujące adres, z którego będzie korzystał przy wykonywaniu
prawa głosu. Zmiana adresu poczty elektronicznej może nastąpić za powiadomieniem w
formie pisemnej pod rygorem nieważności złożonym osobom wymienionym w § 23.
W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale, decyduje głos
Przewodniczącego.
§ 26

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§ 27

1.

2.

Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele
organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.
ZARZĄD FUNDACJI
§ 28

1.

2.
3.

Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z Prezesa Zarządu oraz dwóch
członków Zarządu. Dwaj członkowie Zarządu są powoływani na okres 3 lat na wspólną
kadencję przez Radę Fundacji. Jeżeli przez upływem kadencji, Rada Fundacji nie podejmie
uchwały o powołaniu Zarządu w nowym składzie, mandaty wszystkich dotychczasowych
członków Zarządu zostają automatycznie podłużone na kolejną kadencję 3 lat. Prezes
Zarządu jest powoływany przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka lub Prezesa
Zarządu.
Odwołanie członka lub Prezesa Zarządu następuje w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
Zarządu,

c) choroby, ułomności lub utraty sił, powodujących co najmniej długotrwałą niezdolność
do sprawowania funkcji,

d) niewykonywania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
e) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

f) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

4.

5.

6.
7.

g) innej ważnej okoliczności leżącej po stronie członka Zarządu, której wystąpienie jest
nie do pogodzenia z funkcją w Zarządzie.

W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie przed upływem kadencji Rada Fundacji
dokonuje uzupełnienia składu Zarządu na okres do upływu kadencji.
Członkostwo w Zarządzie Fundacji można sprawować przez więcej niż jedną kadencję.

W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie w sytuacjach wskazanych w ust. 3 członek
lub Prezes Zarządu pełni swoją funkcję do czasu wyboru na jego miejsce innej osoby,
chyba że Rada Fundacji postanowi inaczej.

Członkowie i Prezes Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, przy czym
art.9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ma odpowiednie
zastosowanie.

8. Fundator może wejść w skład Zarządu Fundacji. Rola, jaką wówczas pełni, ogranicza się do
kompetencji właściwych dla Zarządu.
§ 29

1.
2.
3.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Pracą Zarządu kieruje jego Prezes.

Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.
§ 30

Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

a) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania i finansowych Fundacji,

b) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) przyjmowanie dotacji i subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla
pracowników Fundacji,

f) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia z inną fundacją
oraz likwidacji Fundacji,
g) wykonywanie uchwał Rady Fundacji,

h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie należących do kompetencji Rady
Fundacji.

§ 31
1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłą większością głosów, przy czym do
ważności uchwał wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
2. Członek Zarządu może oddać głos będąc osobiście obecny na posiedzeniu Zarządu lub za
pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci
poczty elektronicznej, jeżeli uprzednio złożył oświadczenie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności obejmujące adres, z którego będzie korzystał przy wykonywaniu
prawa głosu. Zmiana adresu poczty elektronicznej może nastąpić za powiadomieniem w
formie pisemnej pod rygorem nieważności złożonym Prezesowi Zarządu.
§ 32

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz w miesiącu. O
posiedzeniach Zarządu i ustalonym porządku obrad muszą być z należytym
wyprzedzeniem powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
REPREZENTACJA
§ 33
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch
członków Zarządu działających łącznie.
ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU
§ 34
1.

2.

Zmiany Statutu dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

Zmiany Statutu mogą dotyczyć także celów, dla realizacji których Fundacja została
ustanowiona, zawartych w akcie założycielskim.
ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ŁĄCZENIE FUNDACJI
§ 35
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały
po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 36
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów
w drodze Uchwały na wniosek Zarządu Fundacji.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej innych
fundacji o zbliżonych celach statutowych.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.
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