STATUT
Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami
Nowotworowymi
Rozdział I
Postanowienia wstępne
§1
Fundacja nosi nazwę „Fundacja Pomocy Dzieciom
Nowotworowymi w Poznaniu” zwana dalej Fundacją.

z

Chorobami

§2
Fundacja została utworzona przez jej Fundatorów aktem notarialnym z dnia 1
września 1992 r. przed notariuszem Lechosławą Cywińską w Kancelarii
Notarialnej w Poznaniu (Rep. A nr 4805/92).
§3
Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązującego
prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
§4
Siedzibą Fundacji jest Poznań, a terenem działania jest teren całej Polski, przy
czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, może ona
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polski.
§5
Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami
Nowotworowymi z siedzibą w Poznaniu
§6
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Rozdział II
Cele i formy działania
§7
1. Cele Fundacji będą realizowane dzięki prowadzeniu działalności pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Celem fundacji jest organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom z
chorobami nowotworowymi, a w szczególności:
1) organizowanie pomocy finansowej dla specjalistycznego leczenia dzieci,
2) pomoc rodzinom dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi,
3) promocja i organizacja wolontariatu,
4) działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
5) organizowanie wypoczynku rehabilitacyjno-leczniczego i wakacyjnego,
6) pomoc i wsparcie psychologiczne dla dzieci dotkniętych chorobą
nowotworową oraz ich rodzin,
7) działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
3. Wszelka działalność prowadzona przez Fundację jest nieodpłatna.
§8
1. Fundacja realizuje zadania statutowe poprzez:
gromadzenie funduszy i środków rzeczowych na realizację celów
statutowych,
współpracę
ze
szpitalami,
instytucjami
naukowo–badawczymi,
organizacjami gospodarczymi,
przekazywanie środków finansowych dla szpitali oraz innych placówek
zdrowotnych zajmujących się leczeniem chorób nowotworowych u dzieci z
przeznaczeniem ww. środków na zakup specjalistycznego sprzętu
medycznego oraz roboty budowlane w tych placówkach (np. remonty,
malowanie),
przekazywanie środków finansowych dla beneficjentów Fundacji z
przeznaczeniem na zakup leku ratującego życie,
pracę wolontariuszy na rzecz chorych dzieci w zakresie niezbędnym do
realizacji celów statutowych i gospodarczych.
2. Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak
również powierzać podmiotom trzecim w ramach innego stosunku prawnego
wykonywanie określonych zadań lub czynności na rzecz Fundacji.
3. Fundacja dla prowadzenia bieżącej działalności powinna zapewnić – stosownie
do swoich potrzeb oraz możliwości finansowych – lokal z przeznaczeniem na
powierzchnię biurową oraz siedzibę (Biuro Fundacji). W tym celu Fundacja
może zawrzeć stosowną umowę najmu lub kupna przedmiotowego lokalu.

Rozdział III
Majątek i fundusze Fundacji
§9
1. Środki pieniężne w wysokości 1.000,00 zł przekazane przez Fundatorów
stanowią pierwotny fundusz założycielski Fundacji.
2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez
Fundację w toku jej działania.
3. Przychody fundacji mogą pochodzić z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i
subwencji osób prawnych, zbiórek i imprez publicznych, majątku fundacji.
4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową Fundacji.
§10
1. Tworzy się ponadto następujące fundusze Fundacji:
- fundusz celowy,
- fundusz administracyjny na obsługę Fundacji.
2. Zarząd Fundacji może ustanowić inne fundusze poza wyżej określonymi, np.
fundusze celowe, które będą przeznaczane na realizację konkretnych celów
określonych przez Fundację – zgodnie z jej statutem.
§11
1. Funduszami Fundacji gospodaruje Zarząd.
2. Decyzje w sprawie wykorzystania środków podejmowane są przez Zarząd
kolegialnie bezwzględną większością głosów.
§12
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. W związku z prowadzeniem przez Fundację działalności pożytku publicznego,
zgodnie z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz
pracownicy organizacji 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”,

b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków 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,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, 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,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział IV
Organy fundacji
§13
Organami Fundacji są:
Zebranie Rodziców
Zarząd Fundacji,
Komisja Rewizyjna.
Zebranie Rodziców
§ 14
1. Zebranie Rodziców jest organem wyborczym, nadzorczym, opiniotwórczym i
doradczym.
2. Zebranie Rodziców tworzą opiekunowie prawni dzieci z chorobami
nowotworowymi, będącymi podopiecznymi Fundacji. Nazwiska opiekunów
prawnych tworzących Zebranie Rodziców znajdują się w dokumentacji
Fundacji.
3. Zebranie Rodziców jest organem bezkadencyjnym o zmiennym składzie
osobowym.
4. Zebranie Rodziców zbiera się co najmniej raz na pięć lat z własnej inicjatywy
lub z wniosku Zarządu Fundacji. Ogłoszenie o terminie i miejscu odbycia Rady
musi być ogłoszone co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym zebraniem
Rady i może być zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Fundacji.
5. Do zadań Zebrania Rodziców należy w szczególności:
wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
zapoznawanie się ze sprawozdaniami Komisji Rewizyjnej,
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,

powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej.
6. Podejmowanie decyzji przez Zebranie Rodziców następuje w formie uchwał.
Głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów, chyba że statut określa
inaczej. Głosowanie dla swej ważności wymaga każdorazowo udziału co
najmniej 10 członków Zebrania Rodziców.
7. W skład Zebrania Rodziców nie mogą wchodzić osoby pełniące jednocześnie
funkcję członka Zarządu Fundacji lub członka Komisji Rewizyjnej oraz osoby
będące spokrewnione lub powinowate w linii prostej lub bocznej do drugiego
stopnia z członkiem Zarządu Fundacji lub członkiem Komisji Rewizyjnej.
Zarząd Fundacji
§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
realizacja celów statutowych,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
wnioskowanie do Zebrania Rodziców o zatwierdzenie uchwały o
połączeniu lub likwidacji Fundacji,
wnioskowanie do Zebrania Rodziców o odwołanie członka Zarządu z jego
funkcji z uwagi na uporczywe uchylanie się od wykonywania
powierzonych mu obowiązków.
3. Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybieranych na pięcioletnią kadencję.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję,
5. Członków Zarządu powołuje Zebranie Rodziców w drodze uchwały, podjętej
zwykłą większością głosów.
6. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa i Wiceprezesa.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
upływu kadencji,
złożenia pisemnej rezygnacji,
śmierci członka Zarządu,
odwołania członka lub całego Zarządu przez Zebranie Rodziców przed
upływem kadencji w drodze uchwały podjętej bezwzględną
większością głosów,
utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym
wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
8. Na miejsce zwolnione w Zarządzie Zebranie Rodziców powołuje nowego
członka.

9. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co
najmniej 50% składu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
10. Prezes koordynuje prace Zarządu, zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu.
11. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół podpisany przez członków Zarządu.
Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w
miesiącu.
12. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać za pełnioną funkcję zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie, jednakże w wysokości nie wyższej
niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
13. Członkami honorowymi mogą być osoby, które mają szczególne zasługi dla
Fundacji lub wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz dzieci z chorobami
nowotworowymi. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd Fundacji.
14. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
§ 16
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest wyłącznie
Prezes Zarządu.
2. Dyspozycje na rachunku bankowym Fundacji wymagają podpisu dwóch
członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa Zarządu.
Komisja Rewizyjna
§17
1. Organem kontrolnym Fundacji jest Komisja Rewizyjna.
2. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób.
3. Członków Komisji Rewizyjnej powołuj zebranie rodziców dzieci z chorobami
nowotworowymi na pięcioletnią kadencję.
4. Funkcję członka Komisji Rewizyjnej można pełnić przez więcej niż jedną
kadencję.
5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
statutowej Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
finansowej,
przedstawianie Zarządowi oraz Zebraniu Rodziców wniosków i uwag
dotyczących jego działalności,
wnioskowanie do Zebrania Rodziców o udzielenie Zarządowi absolutorium.
6. Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej następuje w razie:

upływu kadencji,
złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zebrania Rodziców,
śmierci członka Komisji Rewizyjnej,
odwołania członka lub całej Komisji Rewizyjnej przez Zebranie Rodziców
przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
Radę Fundacji,
utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem
sądowym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu
Fundacji lub ich małżonkami, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani pozostawać z nimi we
wspólnym pożyciu.
8. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
§18
1. Bieżąca praca Fundacji jest wykonywana przez Biuro Fundacji.
2. Strukturę Biura Fundacji, zakres czynności pracowników oraz formę
zatrudnienia określa Zarząd.
§19
Wszelkie zmiany statutu mogą być dokonywane jednogłośnie przez Zarząd
Fundacji i nie mogą stać w sprzeczności z podstawowymi celami określonymi w
akcie powołania Fundacji.
Rozdział V
Połączenie i likwidacja Fundacji
§20
Decyzję o połączeniu lub likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w
drodze jednomyślnej uchwały zatwierdzonej przez Zebranie Rodziców.

