
STATUT 
Fundacji SERCE DLA SERC 

Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja SERCE DLA SERC Centralnego Szpitala Klinicznego 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” i jest zwana dalej „Fundacją” 

2. Fundacja została ustanowiona z woli : 

Prof. Iwona Kłoszewska 

Prof. Wojciech Młynarski 

Prof. Jerzy Sokołowski 

Prof. Jerzy Krzysztof Wranicz 

Teresa Cieślak 

Monika Domarecka 

zwanych dalej Fundatorami. 

3. Fundacja została powołana aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej 

Weroniki Lendli ul.6-go Sierpnia 5, Rep. A/1349/2018 z dnia 16.04.2018 

4. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst 

jednolity Dz. U. Nr  46, poz. 203 z 1991 roku) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

 

§2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.  

3. Fundacja została ustanowiona na czas nieograniczony. 

4. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe i zagraniczne oraz przystępować do organizacji i 

fundacji realizujących zbliżone cele, zgodnie z zasadami określonymi Statutem i 

obowiązującymi przepisami. 

6. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia. 
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§3 

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) oraz pieczęci zawierającej 

jej nazwę, wskazanie siedziby, dewizę i logo. 

 

§4 

1. Fundacja może fundować stypendia, ustanawiać nagrody, wyróżnienia, tytuły, odznaki i 

medale honorowe oraz przyznawać i nadawać je osobom fizycznym lub prawnym za 

szczególne osiągnięcia i zasługi w realizacji statutowych celów Fundacji. 

2. Realizacja uprawnień Fundacji zawartych w ust. 1 należy do Rady Fundacji. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§5 

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności 

społeczno - użytecznej w zakresie ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji i 

oświaty, ratownictwa i ochrony ludności na rzecz ogółu społeczności, w szczególności poprzez: 

1. Ochronę zdrowia oraz ratowanie życia, w tym wspieranie i prowadzenie inicjatyw o 

charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym we współdziałaniu z 

Centralnym Szpitalem Klinicznym UM w Łodzi. 

2. Rozwój bazy diagnostycznej i medycznej Centralnego Szpitala Klinicznego 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla zwiększenia efektywności leczenia chorych; 

3. Upowszechnianie osiągnięć medycznych i naukowych pracowników Centralnego 

Szpitala Klinicznego UM w Łodzi; 

4. Współprace z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz osobami prawnymi i 

fizycznymi w kraju i za granicą, działającymi na rzecz ochrony zdrowia lub rozwoju 

działalności naukowo - badawczej 

5. Organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji; 

 

2 
 



§6 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez : 

1. Wspieranie organizacyjne i finansowanie programów badawczych, konferencji i 

publikacji naukowych, w szczególności poświęconych ochronie zdrowia, ratowaniu 

życia i rozwojowi medycyny; 

2. Działania na rzecz wsparcia organizacyjnego, rzeczowego i finansowego Centralnego 

Szpitala Klinicznego UM w Łodzi, w tym zakupu sprzętu i wyrobów medycznych oraz 

produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia pacjentów; 

3. Wsparcie finansowe i rzeczowe dla pacjentów Centralnego Szpitala Klinicznego UM w 

Łodzi oraz rodzin pacjentów, umożliwiające prawidłowe leczenie i rehabilitację 

pacjenta, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych pacjenta, oraz sprawowanie 

nad nim właściwej opieki; 

4. Organizowanie akcji pomocy pacjentom Centralnego Szpitala Klinicznego UM w 

Łodzi z udziałem innych podmiotów; 

5. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji 

nieruchomości oraz ruchomości będących w dyspozycji Centralnego Szpitala 

Klinicznego UM w Łodzi; 

6. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe Centralnego Szpitala Klinicznego 

UM w Łodzi w zakresie edukacji i opieki zdrowotnej; 

7. Organizowanie i finansowanie konferencji, szkoleń, seminariów, wykładów oraz 

imprez kulturalnych, sportowych i charytatywnych związanych z celami Fundacji; 

8. Wydawanie książek, broszur, czasopism związanych z celami Fundacji; 

9. Prowadzenie, wspieranie organizacyjne i finansowanie wszelkich form edukacji dla 

personelu Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi; 

10. Udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom 

pożytku publicznego, szkołom, placówkom oświatowym, opiekuńczym, szpitalom i 

domom dziecka. 

11. Organizację wolontariatu dla członków kół naukowych i personelu medycznego 

Szpitala. 
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ROZDZIAŁ III 

MAJĄTEK FUNDACJI I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

§ 7 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski przekazany przez Fundatorów w kwocie 6.000 

zł (sześciu tysięcy złotych) oraz wszelkie mienie nabyte przez Fundację w toku działalności, w 

tym dochody z działalności gospodarczej. 

 

§ 8 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 

2. Majątek Fundacji, w tym dochody z darowizn, spadków i zapisów, przeznaczony jest 

wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji. 

3. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z 

niej uzyskany przeznaczany jest wyłącznie na finansowanie statutowych celów Fundacji. 

4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają 

amortyzacji i umarzaniu według zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji, w zakresie 

określonym w Statucie.. 

6. Zysk z działalności Fundacji wynikający z rocznych sprawozdań finansowych w całości 

przeznaczany jest na cele statutowe. 

7. Fundacja może nabywać nieruchomości, udziały i akcje spółek handlowych oraz lokować 

środki finansowe na rachunkach bankowych lub w papierach wartościowych. 

8. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w 

rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, zgodną z obowiązującymi przepisami, 

polegającą na podejmowaniu czynności wskazanych w § 5 niniejszego statutu. 

9. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatnie i odpłatnie. 
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§ 9 

Zakres działalności pożytku publicznego prowadzonej w formie nieodpłatnej jest 

następujący: 

PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, 

włączając badania kliniczne. 

PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 

PKD 74.90. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana.  

PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. 

PKD 85.59.B: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację. 

PKD 86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej. 

PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych. 

PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 

Zakres działalności pożytku publicznego prowadzonej w formie odpłatnej jest następujący: 

PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, 

włączając badania kliniczne. 

PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 

PKD 74.90. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana.  

PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. 

PKD 85.59.B: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację. 

PKD 86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej. 

PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych. 
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PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest: 

PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie. 

PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji. 

PKD 46.18. Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych 

określonych towarów. 

PKD 46.19.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. 

PKD 47.91.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet. 

PKD 47.99.Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami 

PKD 58.11.Z  Wydawanie książek . 

PKD 59.20.Z  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. 

PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 

PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, 

włączając badania kliniczne. 

PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania. 

PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, 

włączając badania kliniczne. 

PKD 73.11.Z  Działalność agencji reklamowych. 

PKD 73.20.Z  Badanie rynku i opinii publicznej 

PKD 74.90. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana.  

PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, 

z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. 

PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. 

PKD 85.59.B: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację. 

PKD 86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej. 
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PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych. 

PKD 93.13.Z  Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. 

 

§10 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansowa i rachunkowość według zasad obowiązujących 

osoby prawne. 

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

 

§11 

Fundacja nie może: 

1. Udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do 

Członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy 

pozostają 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", 

2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz Członków organów lub 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, 

3. Wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Członków organów lub 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. Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 

których uczestniczą Członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz od ich osób 

bliskich. 
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANY FUNDACJI 

 

§12 

1. Organami Fundacji są: 

a. Zgromadzenie Fundatorów 

b. Rada Fundacji 

c. Zarząd 

d. Komisja Rewizyjna  

2. Członkami organów Fundacji oraz likwidatorami Fundacji mogą być osoby fizyczne mające 

pełną zdolność do czynności prawnych, nie skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku 

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

4. Członek Rady Fundacji nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Fundacji. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie są członkami Zarządu lub Rady Fundacji, ani nie 

pozostają w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej. 

6. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów mogą być członkami Rady Fundacji lub Zarządu. 

 

ROZDZIAŁ V 

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW 

 

§13 

1. W skład pierwszego Zgromadzenia Fundatorów wchodzą członkowie założyciele Fundacji. 

2. W skład Zgromadzenia Fundatorów mogą być przyjęte inne osoby fizyczne lub prawne, 

które : 

a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego Fundacji; 

b) zadeklarują zamiar i gotowość dalszego materialnego wspierania Fundacji; 

c) w inny znaczący sposób przyczyniają się do propagowania i realizacji celów 

statutowych Fundacji,  

d) złożą deklarację do Zgromadzenia Fundatorów. 
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3. O przyjęciu kandydata do grona Zgromadzenia Fundatorów decyduje Zgromadzenie 

Fundatorów kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków 

Zgromadzenia Fundatorów. 

 

 

§14 

Członkowstwo w Zgromadzeniu Fundatorów ustaje w przypadku: 

1. Osoby prawnej – na skutek upadłości lub likwidacji, złożenia rezygnacji, prowadzenia 

działalności sprzecznej ze statutem  i uchwałami Fundacji. 

2. Osoby fizycznej – na skutek śmierci lub złożenia rezygnacji. 

 

§15 

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy: 

1. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji; 

2. Uchwalanie zmiany celów i zmiany statutu Fundacji; 

3. Przyjęcie nowych członków do Zgromadzenia Fundatorów; 

4. Decyzja o przystąpienie Fundacji do spółek, połączeniu z inną fundacją lub likwidacji 

Fundacji; 

5. Wyrażanie zgodę na nabywanie lub zbywanie nieruchomości oraz zaciągania zobowiązań 

przekraczających kwotę 100 000 zł.; 

6. Zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Radę Fundacji. 

 

§16 

1. Zgromadzenie Fundatorów zbiera się co najmniej dwa razy w roku. 

2. Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego na okres czteroletniej 

kadencji w głosowaniu jawnym. Wybór następuje zwykłą większością głosów. 

3. Uchwały, w tym dotyczące powołania i odwołania członków Rady Fundacji,  podejmowane 

są zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę osób obecnych podczas głosowania. 

4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zgromadzenia  

Fundatorów. 

5. Każdy członek Zgromadzenia ma jeden głos. Członek Zgromadzenia, który jest nieobecny na 

posiedzeniu Zgromadzenia, może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do głosowania 
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członkowi obecnemu. Członek obecny może reprezentować tylko jednego członka 

Zgromadzenia. 

6. Podejmowanie uchwał przez Zgromadzenie może odbywać się w trybie głosowania 

pisemnego, bez zwoływania posiedzenia. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli 

każdy członek Zgromadzenia wyraził zgodę na głosowanie pisemne oraz otrzymał treść 

projektu uchwały. 

7. Uchwały w przedmiocie uchwalenia statutu, zmiany statutu, likwidacji Fundacji, połączenia 

z inną fundacją Zgromadzenie Fundatorów podejmuje większością 3/4 głosów. 

8. Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo 

na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Zgromadzenia Fundatorów lub 1/3 członków 

Rady Fundacji lub Prezesa Zarządu. 

 

§17 

W wyjątkowych przypadkach, Zgromadzeniu Fundatorów służy prawo do odwołania całego 

Zarządu, jak również każdego z jego członków w trakcie trwania kadencji Zarządu. 

 

ROZDZIAŁ VI 

RADA FUNDACJI 

 

§18 

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych oraz kontrolno-

nadzorczych. 

 

§19 

1. Rada Fundacji powoływana jest przez Zgromadzenie Fundatorów na okres czteroletniej 

kadencji. 

2. Członek Rady Fundacji może być odwołany przez Zgromadzenie Fundatorów w każdym 

czasie w razie: 

a. złożenia rezygnacji, 

b. nienależytego wypełniania obowiązków członka Rady Fundacji, 

c. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu 

d. działania na szkodę Fundacji. 
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3. W przypadku powołania nowego członka Rady, w trakcie trwania kadencji Rady, jego 

kadencja kończy się z chwilą upływu kadencji całej Rady 

 

§20 

1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 

Sekretarza Rady Fundacji. 

2. Wybory, o których mowa w ust. l , dokonywane są w głosowaniach jawnych. 

 

§21 

Pierwszego Przewodniczącego Rady wybiera Zgromadzenie Fundatorów. Wybór dokonywany 

jest zwykłą większością głosów. 

 

§22 

Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

1. zgłaszanie Zarządowi inicjatyw, propozycji i projektów związanych z realizacją celów 

Fundacji 

2. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji; 

3. opiniowanie programu działania Fundacji przedkładanych przez Zarząd Fundacji; 

4. rozpatrywanie i przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności 

Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz udzielanie Zarządowi 

absolutorium z wykonania obowiązków 

5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

6. zatwierdzanie, na wniosek Zarządu, regulaminu i struktury organizacyjnej Fundacji 

 

§23 

1. Rada Fundacji odbywa swoje posiedzenia, co najmniej dwa razy w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek 

min. 25% członków Rady lub wniosek Prezesa Zarządu. 

3. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji w celu składania 

wyjaśnień. 

4. Przewodniczący Rady Fundacji zobowiązany jest do poinformowania wszystkich członków 

Zgromadzenia Fundatorów o każdym posiedzeniu Rady, w momencie jej zwołania. 
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5. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności, co 

najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego. 

6. Każdy członek Rady ma jeden głos. Członek Rady, który jest nieobecny na posiedzeniu 

Rady, może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do głosowania członkowi obecnemu. 

Członek obecny może reprezentować tylko jednego członka Rady. 

7. Podejmowanie uchwał przez Radę może odbywać się w trybie głosowania pisemnego, bez 

zwoływania posiedzenia. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli każdy członek 

Rady wyraził zgodę na głosowanie pisemne oraz otrzymał treść projektu uchwały. 

8. W celu usprawnienia swego działania Rada Fundacji może tworzyć komisje, zespoły oraz 

inne ciała o charakterze eksperckim lub doradczym, złożone z członków Rady, jak i osób 

spoza jej składu. 

9. Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań kontrolno- nadzorczych może żądać od 

Członków Zarządu przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Fundacji oraz złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień lub sprawozdań. 

10. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej 

członków. 

11. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół obejmujący co najmniej listę obecnych na 

posiedzeniu członków Rady, porządek obrad, podjęte uchwały i ewentualnie zgłoszone 

zdania odrębne. 

12. Rada powołuje swojego przedstawiciela do zawierania umów z Zarządem 

13. Pierwszego przedstawiciela Rady do zawierania umów z Zarządem powołują Fundatorzy. 

 

ROZDZIAŁ VII 

ZARZĄD FUNDACJI 

 

§24 

1. Zarząd Fundacji może być wieloosobowy i składa się z Prezesa, ewentualnie z Wiceprezesa i 

z członków Zarządu. 

2. Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje i odwołuje Rada Fundacji w głosowaniu 

jawnym na czteroletnie wspólne kadencje, rozpoczynające się w dniu powołania członków 
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Zarządu, a kończące się z dniem zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania 

finansowego za ostatni rok obrotowy. 

3. Pierwszego Prezesa Zarządu powołują Fundatorzy na wniosek przewodniczącego Rady. 

4. Fundator może zostać powołany na członka Zarządu. 

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu. 

6. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Radę Fundacji w przypadku 

złożenia rezygnacji, nienależytego wypełniania obowiązków członka Zarządu, istotnego 

naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub działania na szkodę Fundacji. 

7. Zarząd lub jego członkowie mogą być odwołani także przez Zgromadzenie Fundatorów na 

podstawie § 17 niniejszego Statutu. 

8. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

 

§ 25 

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Fundacji, nie zastrzeżone do 

kompetencji Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji. 

2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz 

3. Do zadań Zarządu należy m.in. : 

a. Działania zmierzające do promowania Fundacji i realizacji ich celów statutowych. 

b. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania oraz planów finansowych 

Fundacji, 

c. ustalanie szczegółowych zasad organizacji wewnętrznej Fundacji, w tym wielkości 

zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, 

d. zarządzanie majątkiem Fundacji, 

e. przyjmowanie darowizn, dotacji, spadków, zapisów i subwencji, krajowych i 

zagranicznych 

f. organizowanie i kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji, 

g. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, 

h. przekazywanie właściwym jednostkom, rocznych sprawozdań merytorycznych i 

finansowych. 

 

§26 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 
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2. O posiedzeniach Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej 

połowy jego składu. 

4. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

5. Zarząd może, w drodze uchwały, ustanawiać pełnomocników do podejmowania 

poszczególnych czynności w imieniu Fundacji, określonych w pełnomocnictwie. 

 

§ 27 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków 

Zarządu łącznie. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

KOMISJA REWIZYJNA FUNDACJI 

 

§ 28  

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Radę Fundacji 

2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybrany spośród jej członków 

3. Komisja Rewizyjna bada prawidłowość gospodarki finansowej Fundacji co najmniej raz w 

roku, 

4. Po zbadaniu rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, Komisja Rewizyjna 

przedstawia Radzie Fundacji Protokół Pokontrolny wraz z wnioskiem dotyczącym decyzji w 

sprawie udzielenia zarządowi absolutorium 

 

ROZDZIAŁ IX 

ZMIANA STATUTU, POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ, LIKWIDACJA FUNDACJI 

 

§ 29 

1. Zmiana Statutu może być dokonana w drodze uchwały Zgromadzenia Fundatorów podjętej 

większością 2/3 jej składu. 

2. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje większością 2/3 swojego składu uchwały w sprawie: 

a. połączenia z inną fundacją 

b. likwidacji Fundacji 
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§ 30 

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji. 

2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:  

a. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji 

b. ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji oraz spieniężenie 

majątku Fundacji na pokrycie zobowiązań 

c. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o 

wykreślenie   Fundacji z rejestru 

 

§ 31 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostanie na cele charytatywne. 

 

§ 32 

Do spraw nie uregulowanych w Statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku 

o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie. 

 

 

Podpisy fundatorów: 
 

1. Cieślak Teresa ……………………….…. 

2. Domarecka Monika ……………………….…. 

3. Kłoszewska Iwona ……………………….…. 

4. Młynarski Wojciech ……………………….…. 

5. Sokołowski Jerzy ……………………….…. 

6. Wranicz Jerzy Krzysztof ……………………….…. 
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