STATUT FUNDACJI
„MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI ”
tekst jednolity
(26 czerwca 2014 roku)
Dział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Fundacja pod nazwą

”Małopolskie Hospicjum dla Dzieci”, zwana w dalszej treści statutu

Fundacją, została ustanowiona w dniu 8 listopada 2005 roku aktem notarialnym sporządzonym przed
notariuszem Beatą Olsza w Kancelarii Notarialnej w Krakowie , Rynek Główny 30, pod numerem
repertorium A 9395/2005; założyciele zwani są w dalszej części statutu Fundatorami.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz. U. Nr 46, Poz. 203 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, Poz. 873 z późniejszymi
zmianami) oraz na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
1.Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2.Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3.Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek organizacyjnych poprzez tworzenie
zakładów,

oddziałów,

filii

i

pracowni

oraz

współdziałania

z

innymi

fundacjami

i organizacjami dla realizacji jej statutowych celów.
4.Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
zbliżonym charakterze działania.
5.Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.
§4
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
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§5
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia.
§6
1. Fundacja używa pieczęci z napisem „Małopolskie Hospicjum dla Dzieci”. Pieczęć może
zawierać nadto inne dane ustalone przez Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§7
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla
samej Fundacji.
Dział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§8
Celami Fundacji są:
1. nieodpłatne świadczenie opieki, wspieranie dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, cierpiących na
schorzenia ograniczające życie, w szczególności przez świadczenie czynności opiekuńczoleczniczych, świadczenie opieki paliatywnej oraz pomoc ich rodzinom.
Czynności opiekuńczo-lecznicze obejmują całodobową opiekę i leczenie dzieci, młodzieży i
młodych dorosłych, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces
diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają
już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak
możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru
lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji
Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami ograniczającymi życie jest
aktywnym

i

całościowym

podejściem

obejmującym

fizyczne,

emocjonalne,

społeczne

i duchowe elementy. Skupia się na podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny.
Obejmuje leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opiekę w
czasie umierania i w okresie żałoby. Celem opieki paliatywnej nie jest przedłużanie ani skracanie
życia, ale poprawa jego jakości,
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2. nieodpłatne zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób, o których mowa w punkcie 1 oraz
umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
3. nieodpłatne wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli z
powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie
4. nieodpłatne wprowadzanie i rozwijanie modelu świadczeń opiekuńczo- leczniczych i domowej
opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą,
5.

nieodpłatne świadczenie pomocy materialnej w stosunku do dzieci, młodzieży i młodych
dorosłych, ciężko poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych,

6. budowa i prowadzenie w Krakowie Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle i Nieuleczalnie
Chorych Dzieci, wraz z Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym

Opieki Paliatywnej nad

Dziećmi, będącymi wyrazem dążenia do wdrażania nowoczesnych form opieki nad nieuleczalnie
chorymi dziećmi i ich rodzinami.
§ 8a
1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1) działalności charytatywnej;
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
4) wypoczynku dzieci i młodzieży;
5) promocji i organizacji wolontariatu.

2. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadzie norm
przepisanych.
§9

Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. organizowanie lub finansowanie ośrodków opieki nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi
w Polsce i innych krajach, w szczególności ośrodków opiekuńczo-leczniczych i ośrodków opieki
paliatywnej,
1 . w tym budowę i prowadzenie Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle i Nieuleczalnie
1

Chorych Dzieci, wraz z Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Opieki Paliatywnej nad
Dziećmi, zlokalizowanego w Krakowie ( województwo Małopolskie, gmina Kraków), na działce
ewidencyjnej nr 246/55 w obrębie ewidencyjnym 47, w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta,
2. pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiającą im sprawowanie
opieki w domu oraz pomoc finansową dla rodzin w okresie żałoby,
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3. organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla dorosłych i dzieci (obejmującego
zarówno rodziny pacjentów ”Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci „ , jak również rodziny dzieci,
młodzieży i młodych dorosłych zmarłych w innych okolicznościach) - polegającego na pomocy w
rozwiązywaniu problemów psychologicznych i duchowych świadczonej przez psychologów,
lekarzy, pedagogów i duchownych oraz innych specjalistów, a także obejmującego organizowanie
i finansowanie wycieczek, obozów wakacyjnych, pielgrzymek lub innych form terapii,
4. organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych i
naukowych z zakresu działań opiekuńczo-leczniczych i opieki paliatywnej,
5. prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej i leczenia bólu,
6. prowadzenie biblioteki naukowej w dziedzinie opiekuńczo-leczniczej, opieki paliatywnej i
leczenia bólu,
7. współpracę w celu rozwoju działalności opiekuńczo-leczniczej i opieki paliatywnej:
a) z

organizacjami

pozarządowymi,

ośrodkami

opiekuńczo-leczniczymi,

hospicjami,

instytucjami naukowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz nieuleczalnie chorych
dzieci, młodzieży, młodych dorosłych oraz ich rodzin w kraju i za granicą,
b) z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
8. organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych, jako form
kształcenia w zakresie działalności opiekuńczo-leczniczej i opieki paliatywnej dla personelu
medycznego, pracowników ośrodków opiekuńczo-leczniczych, hospicjów oraz innych osób
zainteresowanych tymi zagadnieniami ,
9. organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb działalności
opiekuńczo-leczniczej oraz opieki paliatywnej,
10. prowadzenie

wypożyczalni

i

finansowanie

wypożyczania

sprzętu

medycznego

oraz

rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi
życie leczonych w domu, a także dla innych ośrodków opiekuńczo-leczniczych lub hospicjów,
11. pomoc materialną i organizacyjną dla podmiotów świadczących usługi w zakresie objętym celami
Fundacji,
12. prowadzenie i rozwijanie działalności pożytku publicznego, z której dochody będą przeznaczane
wyłącznie

na

realizację

zadań

należących

do

sfery

zadań

publicznych

w ramach realizacji celów statutowych,
13. prowadzenie działalności gospodarczej, jako dodatkowej w stosunku do działalności pożytku
publicznego, z której nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana będzie na realizację
działalności pożytku publicznego.
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§ 9a
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, określonych w
odrębnych przepisach.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być tylko działalnością dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego.
3. Nadwyżka przychodów uzyskanych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej nad kosztami
tej działalności przeznaczana może być wyłącznie na realizację statutowych zadań Fundacji ze sfery
działalności pożytku publicznego.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
86.1

Działalność szpitali

86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego
86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
86.90.D Działalność paramedyczna
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych,
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
58.11.Z Wydawanie książek
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
69.10.Z Działalność prawnicza
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
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85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

§ 9b
1. Fundacja realizuje swoje cele opisane w § 8 także poprzez:
a) współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną ze statutowymi celami działania
Fundacji,
b) współpracę z osobami fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie na rzecz zaangażowania
w realizację celów statutowych Fundacji.
2. Działalność Fundacji opisana w § 9 pkt 1 prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji
pożytku publicznego, jako działalność nieodpłatna, jak i odpłatna.

Dział III
ORGANY FUNDACJI
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 10
1 .Organami Fundacji są:
a)

Rada Fundacji,

b)

Zarząd Fundacji.

2. Powołania pierwszych organów władz Fundacji dokonują Fundatorzy.
3. O ile Statut nie stanowi inaczej, decyzje oraz uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu.
W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub Prezesa organu.
4. - wykreślony 5. Fundatorzy mogą powołać Radę Patronacką jako ciało o doradcze i opiniotwórcze, składające się z
osób zaufania publicznego. Członków Rady Patronackiej powołują i odwołują Fundatorzy.
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Rozdział II
Rada Fundacji
§ 11
Fundatorzy sprawują funkcję organów Fundacji do czasu ich powołania, nie dłużej niż przez
okres 6 miesięcy od daty powołania Fundacji.
§ 12
1. W skład Rady wchodzą powołane osoby fizyczne w liczbie nie większej niż 5.
Stałymi Członkami Rady są Fundatorzy z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu i §13
2. Członkiem Rady może zostać w szczególności osoba zasłużona dla realizacji celów Fundacji lub
osoba, która swoją ofiarnością przyczyniła się do pomnożenia mienia Fundacji.
3. Radę drugiej i kolejnych kadencji powołują Fundatorzy , określając funkcje powołanych osób w
Radzie
4. Kadencja Członków Rady, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu trwa 3 lata
i rozpoczyna się od chwili powołania jej pierwszych Członków.
5.

Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa powinowactwa lub
podległości służbowej,

6.

Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7.

Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.

8.

Rada może wyznaczyć jednego lub więcej Członków ze swojego składu do pełnienia funkcji w
Zarządzie. W takim przypadku Rada odwołuje ich ze swego składu na czas sprawowania
funkcji w Zarządzie.
§ 13

1. Członkostwo w Radzie wygasa :
1) z chwilą śmierci Członka Rady
2) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę utraty praw publicznych,
obywatelskich lub praw honorowych, albo skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za
przestępstwo popełnione z niskich pobudek lub chęci zysku.
3) w razie rezygnacji Członka Rady.
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§ 14
1. Odwołanie Członka Rady może nastąpić w drodze uchwały Rady podjętej większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady z wyłączeniem osoby, której
głosowanie dotyczy. Odwołanie może nastąpić na wniosek Członka Rady, którego odwołanie dotyczy,
z inicjatywy co najmniej dwóch innych członków Rady lub Rady Patronackiej, po przedłożeniu przez
nich pisemnie umotywowanego wniosku. Wniosek taki inicjatorzy przekazują wszystkim pozostałym
Członkom Rady wskazując proponowany termin posiedzenia w tej sprawie.
2. Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić także poprzez jednomyślną uchwałę Fundatorów
fundacji, w razie stwierdzenia zaniechania działania Członka Rady na rzecz Fundacji, podejmowania
działania na niekorzyść Fundacji, nie dopełniania lub przekraczania powierzonych obowiązków
i kompetencji, a także w razie stwierdzenia uzasadnionych przesłanek, co do narażenia Fundacji
na utratę dobrego imienia i zaufania publicznego, ze względu na zasiadanie Członka w Radzie
Fundacji.
§ 15
1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołują Fundatorzy.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch
Członków Rady lub na wniosek Zarządu.
5. W posiedzeniach Rady uczestniczy Zarząd, bez prawa głosu.
6. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane z głosem doradczym osoby, które
reprezentują organizacje o działalności zbieżnej z celami Fundacji.
7. Uchwała Rady jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali prawidłowo zawiadomieni o
posiedzeniu, co najmniej na 5 dni przed jego terminem. Przez prawidłowe zawiadomienie rozumie
się zawiadomienie przekazane pocztą elektroniczną lub pisemne zawiadomienie wręczone
Członkowi Rady bezpośrednio lub przekazane na wskazany przez niego adres, przy czym
zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez tegoż Członka zmiany adresu lub jego
nieobecności pod tymże adresem ma moc prawną doręczenia.
§ 16

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych
Do zadań Rady należy w szczególności:
1)

wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

2)

zatwierdzanie Regulaminu i struktury organizacyjnej Fundacji,
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3)

nadzór nad działalnością Zarządu

4)

zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, przygotowanych przez Zarząd oraz
zatwierdzanie sprawozdania finansowego Zarządu,

5)

powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa

6)

ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu,

7)

udzielanie Zarządowi absolutorium,

8)

zawieszanie wykonania uchwał Zarządu w sytuacjach uzasadnionych interesem Fundacji,

9)

podział i przeznaczenie majątku oraz wydzielanie funduszy na cele statutowe,

10)

kontrolowanie gospodarki finansowej Fundacji,

11)

wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości,

12)

podejmowanie decyzji w sprawie udziału w spółce prawa handlowego,

13)

wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

14)

rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawach skierowanych przez Zarząd.
Rozdział III
Zarząd Fundacji
§ 17

1. Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem” kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na
zewnątrz, działając zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami Rady.
2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji Rady.
3. Zarząd składa się z członków powoływanych przez Radę, w liczbie nie większej niż 3, których
funkcjonowanie jest oparte na zatrudnieniu w dowolnej, ustalonej przez Radę, formie prawnej.
4. Do zaciągnięcia zobowiązania powyżej kwoty określonej przez Radę w odrębnej uchwale lub
rozporządzenia składnikami majątku Fundacji o wartości przekraczającej kwotę określoną przez
Radę w odrębnej uchwale, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady.
5. Kadencja Członka Zarządu trwa 3 lata.
6. Członek Zarządu Fundacji nie może być skazany wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany, w szczególności z powodu naruszenia
przepisów Statutu, podjęcia działalności sprzecznej z celami Fundacji, zaniedbywania swoich
obowiązków lub z innych ważnych powodów. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rada w
głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków
Rady.
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§ 18
1.

Zarząd obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.

2.

Posiedzenia zwyczajne Zarządu odbywają się w stałych terminach określonych uchwałą Zarządu,
nie rzadziej niż raz w miesiącu .

3. Posiedzenia nadzwyczajne Zarządu z inicjatywy Prezesa mogą być zwoływane w każdym czasie
z ważnych powodów.
4

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu..
§ 19

1.

W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego czynności wykonuje Wiceprezes Zarządu.

2.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Zarząd Fundacji, działający
łącznie.
§ 20

1. Prezes Zarządu obowiązany jest do doręczania Przewodniczącemu Rady uchwał Zarządu
w terminie 3 dni roboczych od daty ich podjęcia.
2. Prezes Zarządu składa Radzie co kwartał pisemne sprawozdanie z czynności Zarządu.
3. Jednostki organizacyjne określone w § 3 ust. 3 Statutu powołuje Zarząd w porozumieniu z Radą.
4. Zarząd przygotowuje Regulamin i strukturę organizacyjną Fundacji oraz przedkłada Radzie
do akceptacji
§ 21
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) przestrzeganie i realizacja celów, zadań i programów Fundacji,
2) rzetelne, staranne i efektywne dysponowanie środkami Fundacji,
3) przygotowywanie ofert realizacji zadań publicznych w celu przedłożenia organom administracji
publicznej,
4) przygotowywanie sprawozdań ze stanu majątkowego i działalności Fundacji za rok bieżący oraz
przedkładanie ich Radzie Fundacji nie później niż do końca marca każdego roku po zakończeniu
roku obrachunkowego,
5) ustalanie wielkości zatrudnienia, i zasad wynagradzania pracowników Fundacji oraz
pracowników jednostek organizacyjnych podległych Fundacji a także wielkości środków na ich
wynagrodzenia i nagrody,
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6) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
7) sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi podległymi Fundacji, o których mowa w
§ 3 ust. 3 Statutu,
8) ustalanie regulaminów działania jednostek organizacyjnych Fundacji,
9) podejmowanie decyzji w sprawie form i środków oraz wysokości pomocy udzielanej przez
Fundację.
Dział IV
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 22
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski składający się z wkładów gotówkowych wniesionych
przez Fundatorów o łącznej wartości 2 000 złotych, z czego 1000 złotych przeznaczone jest na
działalność gospodarczą oraz przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej Fundacji.
§ 23
1. Dochodami Fundacji w szczególności są:
1)

darowizny, zapisy, dotacje i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych oraz organów
administracji publicznej

2)

środki ze zbiórek i imprez publicznych,

3)

dywidendy oraz wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych,

4)

odsetki od środków na rachunkach bankowych,

5)

papiery wartościowe,

6)

dalsze świadczenia Fundatorów

7)

środki pochodzące z Unii Europejskiej,

8)

dochody z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej,

9)

inne wpływy i dochody.
2. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.
§ 24

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie woli w przedmiocie
przyjęcia spadku pod warunkiem, że w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan
czynny spadku znacznie przewyższa długi spadków.
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§ 25
Osoby fizyczne lub prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej
lub łącznej, w wysokości co najmniej 7 000 złotych, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł
Mecenasa Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty.
§ 26
Cały dochód Fundacji pochodzący ze źródeł wskazanych w Statucie przeznaczony jest na działalność
statutową Fundacji
§ 27
Fundacja nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać 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”,
2. przekazywać 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,
3. wykorzystywać 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,
4. dokonywać 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.
Dział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28
1. Zmiana Statutu i celu Fundacji wymaga uchwały Rady.
2. Uchwała o zmianie Statutu podejmowana jest większością 2/3 głosów w obecności co najmniej
2/3 ogólnej liczby członków Rady.
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3. Zmiana statutowego celu Fundacji wymaga uchwały podjętej jednomyślnie w obecności pełnego
składu Rady.
§ 29
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
2. Połączenie, o którym mowa powyżej, nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zamianie statutowy cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Rada w drodze uchwały podjętej
jednomyślnie w obecności pełnego składu Rady.
§ 30
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, w razie
wyczerpania się środków finansowych i majątku lub w przypadkach wskazanych w ustawie.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały w
obecności pełnego składu Rady.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę.
4. Do podstawowych zadań likwidatora należy:
1) zawiadomienie właściwego ministra i sądu rejestrowego o otwarciu likwidacji,
2) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
3) zakończenie bieżących spraw Fundacji,
4) ściąganie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji,
5) zawiadomienie właściwego ministra oraz sądu rejestrowego o zakończeniu likwidacji.
5. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa
Rada w uchwale, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Składniki te będą przekazane
zakładom opieki paliatywnej lub zakładom opiekuńczo-leczniczym

dla dzieci, młodzieży

i młodych dorosłych działającym na terenie Polski.
6. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się ministra, o
którym mowa w § 5 niniejszego Statutu.
§ 31
W przypadku gdy Fundatorzy nie będą mogli sprawować swoich funkcji wszystkie obowiązki
i prawa spoczywające na Fundatorach przejmują ich następcy prawni.
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§ 32
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kraków, 26 czerwca 2014 roku
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