Statut Polskiej Fundacji Stomatologicznej dr Barbary Obłoj
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą: „Polska Fundacja Stomatologiczna dr Barbary Obłoj”, zwana dalej
Fundacją, ustanowiona przez Fundatora: Barbarę Obłoj, aktem notarialnym sporządzonym
przez notariusza – Pawła Chałupczaka w kancelarii notarialnej w Warszawie,
w dniu 09.12.2015 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (DZ. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami), przepisów ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003
r., nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2
1. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego oraz
postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2. Fundacja będzie prowadzić działalność na terenach Rzeczpospolitej Polskiej oraz za
granicą. Działalność Fundacji jest skierowana między innymi na tereny
Rzeczpospolitej Polskiej oraz na tereny krajów niskorozwiniętych tzw. krajów
trzeciego świata.
3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie lub inne
jednostki organizacyjne oraz współpracować z innymi podmiotami, a także
przystępować do innych podmiotów oraz wspierać działalność innych podmiotów
prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem swojej
nazwy w językach obcych.
§4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji
§5
1. Celem Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U.
2015, poz. 618, 788, 905, ze zmianami), w tym wsparcie i pomoc w zakresie leczenia,
w szczególności leczenia stomatologicznego i ogólnomedycznego. Cel jest
realizowany poprzez działania związane z:
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a) ochroną i promocją zdrowia;
b) organizowaniem wyjazdów pomocowych w celu przeprowadzania
bezpłatnych:
konsultacji,
przeglądów
stanu
zdrowia,
leczenia
stomatologicznego, udzielania porad medycznych;
c) udzielaniem opieki stomatologicznej i ogólnomedycznej dla dzieci i młodzieży
przebywającym w placówkach socjalnych typu domy dziecka, rodziny
zastępcze i inne domy opieki oraz poza placówkami socjalnymi;
d) wspieraniem i organizowaniem działań związanych z niesieniem pomocy w
opiece stomatologicznej i medycznej dla osób starszych, niepełnosprawnych;
e) wspieranie i organizowanie działań związanych z opieką stomatologiczną i
medyczną nad dziećmi oraz młodzieżą z wadami rozwojowymi, osobami
starszymi i niepełnosprawnymi;
f) regularne bezpłatne konsultacje i przeglądy stanu zdrowia grup dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży;
g) prowadzenie poradni stomatologicznych i medycznych,
h) skupianie wokół Fundacji działaczy społecznych;
i) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej;
placówkami służby zdrowia, mediami oraz organizacjami krajowymi i
międzynarodowymi działającymi na rzecz szerzenia pomocy stomatologicznej
i medycznej osobom jej potrzebującym;
j) tworzeniem programów edukacyjnych dla osób potrzebujących opieki
stomatologicznej i medycznej;
k) finansowaniem leczenia stomatologicznego i ogólnomedycznego dla osób
dotkniętych ubóstwem;
l) organizowaniem kampanii informacyjnych dotyczących propagowania
problemu związanego z brakiem dostępu do lekarzy dla mieszkańców w
krajach niskorozwiniętych;
m) pozyskiwaniem, zarządzaniem i rozdzielaniem środków finansowych i
rzeczowych, darów materialnych i niematerialnych potrzebującym;
n) zakupem i dystrybucją materiałów medycznych;
o) fundowaniem stypendiów naukowych i substydiów socjalnych;
p) organizowaniem imprez informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych
związanych z tematyką pomocy w zakresie lecznictwa ogólnomedycznego i
stomatologicznego.
2. Fundacja wspiera osoby bez względu na ich miejsce zamieszkania, pochodzenie
społeczne i status majątkowy zgodnie z ideą niesienia choremu nadziei na poprawę
jakości życia.
3. Fundacja koncentruje się na niesieniu pomocy dzieciom, jak i osobom dorosłym.

Majątek i dochody Fundacji
§6
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy
złotych) (Fundusz) oraz dochody Fundacji (Dochody).
2. Z Funduszu wyodrębniona zostanie kwota 3.000,00 zł ( trzech tysięcy złotych), która
służyć będzie prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.

2

§7
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów, subwencji i innego rodzaju przysporzeń
majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne
osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
oraz osoby fizyczne;
b) zbiórek publicznych i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej cześć,
c) depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych;
d) odsetek bankowych;
e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego fundacji oraz praw
majątkowych;
f) gospodarowania własnym majątkiem ruchomym i nieruchomym;
g) własnej działalności odpłatnej;
h) dochodów z działalności gospodarczej.
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach
krajowych lub zagranicznych – zgodnie z przepisami polskiego prawa.
§8
1. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów oraz pokrycie kosztów jej działania
2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz subwencji mogą
być użyte na realizację jakiegokolwiek celu Fundacji chyba, ze ofiarodawca oznaczy
cel objęty zakresem działania Fundacji.
3. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia
przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
4. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą
ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
5. Środki zgromadzone na funduszu celowym, mogą być przeznaczone wyłączenie na
leczenie osoby, której nazwiskiem dany fundusz celowy jest sygnowany. danej osoby
korzystając jedynie ze środków zgromadzonych na celowym, sygnowanym jej
nazwiskiem funduszu.
6. Zakazane jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań Fundacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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) przekazywanie majątku Fundacji 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) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
organizacji,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
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Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
7. Fundacja prowadzić będzie:
1) nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w zakresie:
i. Działalność szpitali (PKD 86.10.Z)
ii. Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)
iii. Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z )
iv. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej,
niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)
v. innej działalności niż wskazana w ppkt. i.-iv. Powyżej, realizujących
cele Fundacji, w formie i przedmiocie każdorazowo określonej w
uchwale Zarządu zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej.
2) odpłatną działalność pożytku publicznego, w zakresie:
i. Działalność szpitali (PKD 86.10.Z)
ii. Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)
iii. Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z )
iv. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej,
niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)
v. innej działalności niż wskazana w ppkt. i.-iv. Powyżej, realizujących
cele Fundacji, w formie i przedmiocie każdorazowo określonej w
uchwale Zarządu zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej.
3) działalność gospodarczą, w zakresie:
i. Produkcja artykułów piśmienniczych (PKD 17.23.Z)
ii. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z)
iii. Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z)
iv. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)
v. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
(PKD18.13.Z)
vi. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
vii. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego
rodzaju (PKD 46.19.Z)
viii. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych wyłączając ortopedyczne
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)
ix. Wydawanie książek (58.11.Z)
x. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
xi. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
xii. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19 Z)
xiii. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
(58.29.Z)
xiv. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
xv. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)
xvi. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (PKD 59.13.Z)
xvii. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność (PKD 63.11.Z);
xviii. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
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xix. Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z)
xx. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
xxi. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
xxii. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD
70.21.Z)
xxiii. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania (PKD 70.22.Z)
xxiv. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
xxv. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
xxvi. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
xxvii. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
telewizji (PKD 73.12.A)
xxviii. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych (PKD 73.12.B)
xxix. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
xxx. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach (PKD 73.12.D
xxxi. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
xxxii. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10 Z)
xxxiii. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
xxxiv. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
xxxv. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD
77.11.Z)
xxxvi. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
xxxvii. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
xxxviii. specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD
82.19.Z)
xxxix. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD
82.30.Z)
xl. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9)
xli. Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z)
xlii. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
xliii. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
xliv. Nauka języków obcych (PKD 85.59.A)
xlv. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 85.59.B)
xlvi. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
xlvii. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
(PKD 90.01.Z)
xlviii. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
(PKD 90.02.Z)
xlix. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z)
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Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z)
Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z)
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)
8. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach
określonych odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
2014.1118, ze zmianami). Rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym.
l.
li.
lii.
liii.

Władze Fundacji
§9
1. Władzami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
b) Rada Nadzorcza Fundacji, zwana dalej Radą Fundacji.
2. Nie można łączyć funkcji Członka Rady Nadzorczej z pełnieniem funkcji w Zarządzie
lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
3. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w statucie uchwały organów Fundacji
zapadają zwykłą większością głosów ("za" w stosunku do "przeciw") bez względu na
liczbę członków danego organu z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego
lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w wypadku Zarządu - Prezesa lub
Wiceprezesa Zarządu Fundacji. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos
osoby przewodniczącej posiedzeniu organu Fundacji.
Rada Nadzorcza Fundacji
§ 10
1. Rada Nadzorcza Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Nadzorcza Fundacji składa się z 2-5 (dwóch do pięciu) członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być Członkami Zarządu Fundacji ani
pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać z tytułu uczestniczenia w funkcji
posiedzeniach Rady Nadzorczej 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, o ile tak postanowi Fundator (a w przypadku śmierci Fundatora, jego
spadkobiercy).
6. Członków składu:
a) pierwszej Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Fundator, wskazując także
funkcje w Radzie Nadzorczej powierzone poszczególnym Członkom Rady
Nadzorczej;
b) kolejnych Rad Nadzorczych powołują po jednej osobie na kadencję Rady
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Nadzorczej członkowie ostatniej (ustępującej) Rady Nadzorczej, składając
odpowiednie pisemne oświadczenie na posiedzeniu Rady Nadzorczej, o której
mowa w ust. 11 poniżej. W celu rozszerzenia składu Rady, decyzje podejmuje
Rada Nadzorcza na podstawie większości głosów jej Członków,
c) nieskorzystanie przez któregokolwiek Członka dotychczasowej Rady
Nadzorczej z uprawnienia do powołania Członka Rady Nadzorczej kolejnej
kadencji w terminie określonym lit. b) powyżej, powoduje, z zastrzeżeniem lit.
e) poniżej, iż Członka lub odpowiednio Członków Rady Nadzorczej powołuje
Przewodniczący ostatniej (ustępującej) Rady Nadzorczej (powołanie
zastępcze), w terminie 7 dni od dnia upływu terminu wskazanego w lit. b)
powyżej;
d) nieskorzystanie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z uprawnienia do
powołania Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w terminie określonym
w lit. b) powyżej powoduje, iż jego uprawnienie przechodzi na
Wiceprzewodniczącego Rady, który może je wykonać w terminie 7 (siedmiu)
dni od upływu terminu określonego powyżej dla Przewodniczącego Rady
Nadzorczej (powołanie zastępcze),
e) postanowienia lit. d) powyżej znajdują zastosowanie także w przypadku, gdy
Przewodniczący Rady Nadzorczej nie skorzysta z uprawnienia do zastępczego
powołania Członka Rady Nadzorczej (z zastrzeżeniem lit. f) poniżej), w
terminie wskazanym w lit. c) powyżej,
f) postanowienia lit. d) powyżej nie znajdują zastosowania, w przypadku, gdy
uprawnienia do zastępczego powołania dotyczyło Członka Rady Nadzorczej,
który pierwotnie miał być powołany przez Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej;
g) nieskorzystanie przez Wiceprzewodniczącego Rady z uprawnienia do
zastępczego powołania Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w terminie
określonym w lit. d) powyżej, powoduje, że niepowołanych w trybie lit. b) – e)
Członków Rady Nadzorczej powołują uchwała podjętą zwykłą większością
głosów Członkowie Rady Nadzorczej, wybrani na daną kadencję,
h) w przypadku śmierci lub długotrwałej przeszkody do składania oświadczeń
woli przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej, jego uprawnienia
wykonuje Przewodniczący Rady,
i) w przypadku śmierci lub długotrwałej przeszkody do składania oświadczeń
woli przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego uprawnienia wykonuje
Wiceprzewodniczący Rady,
j) pisemne oświadczenie o powołaniu osoby w skład Rady Nadzorczej, o którym
mowa w lit. b) – i) powyżej składane jest do Rady Nadzorczej oraz do
wiadomości Zarządu Fundacji.
7. Członek Rady Nadzorczej może być powoływany przez innych Członków Rady
Nadzorczej na kolejne kadencje.
8. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata z zastrzeżeniem pkt. 10 poniżej.
9. Mandat Członka w Radzie Nadzorczej wygasa:
a) wskutek złożenia pisemnej rezygnacji - z dniem jej złożenia,
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Prezesowi Zarządu,
b) śmierci,
c) prawomocnego skazującego wyroku sądu karnego za przestępstwo umyślne,
d) w szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie może dokonać Fundator po
przedstawieniu pisemnego uzasadnienia złożonego Przewodniczącemu Rady
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Nadzorczej i wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej,
e) w przypadku, którym mowa w pkt. 11 poniżej.
10. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji,
uzupełniającego wyboru dokonuje ta osoba, która powołała do składu Rady
Nadzorczej Członka, którego mandat wygasł. Wyboru uzupełniającego dokonuje się,
stosując zasady wyboru członków Rady Nadzorczej określone w pkt. 6 powyżej...
11. Kadencja Rady Nadzorczej upływa z chwilą zakończenia posiedzenia Rady
Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji, w ostatnim pełnym roku
kadencji Zarządu, a także w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium za
ten okres. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje, nie później
niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni po upływie kadencji Rady Nadzorczej poprzedniej
kadencji, Przewodniczący ostatniej (ustępującej) Rady Nadzorczej, a w razie jego
śmierci lub długotrwałej przeszkody do składania oświadczeń woli, uprawnienia
Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący Rady lub w jego zastępstwie
Członek Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.
12. O ile Fundator (lub spadkobierca Fundatora) nie skorzysta z uprawnienia
przewidzianego
w
ust.
5
powyżej,
Funkcje
Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej są honorowe i
bezpłatne.
§ 11
1. Do zadań Rady Nadzorczej Fundacji należy w szczególności:
a) przygotowanie i przyjęcie regulaminu pracy Rady Nadzorczej,
b) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji i nadzór nad ich
realizacją,
c) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji,
d) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie
Zarządowi absolutorium,
e) wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe,
f) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd i we wszystkich
sprawach dotyczących Fundacji,
g) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji w wypadku zawierania z
nim umowy o pracę lub umowy zlecenia,
h) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
i) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów Fundacji.
2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu sprawozdania z oznaczonej sprawy.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania z jej działalności, a także w celu
udzielenia absolutorium Zarządowi winno odbyć się najpóźniej do dnia 30 czerwca
następnego roku kalendarzowego.
§ 12
1. Rada Nadzorcza zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Z zastrzeżeniem § 10 pkt. 6 a) powyżej, Rada Nadzorcza spośród swoich członków
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wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności
Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Fundacji.
4. Radę Nadzorczą zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo
na wniosek Zarządu, zgłoszonego na piśmie.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być powiadomieni o terminie posiedzenia i
jego porządku obrad co najmniej na 7 (siedem) dni przed jego terminem w sposób
zwyczajowo przyjęty i ustalony przez Członków Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów.
W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, a pod Jego
nieobecność Wiceprzewodniczący.
7. Posiedzenie Rady Nadzorcza może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z
inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej
lub przynajmniej dwóch jej Członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym
charakterze.
8. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej winno być zwołane nie później niż w
ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
9. W nagłych przypadkach zwołanie dokonywane będzie telefonicznie z jednodniowym
wyprzedzeniem.
10. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie
posiedzenia.
11. Każdy z Członków Rady Nadzorczej dysponuje jednym głosem.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej.
13. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji. Do
udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą zostać zaproszeni przedstawiciele
innych organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, lub inne osoby,
których udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, Rada uzna za wskazany i pożądany.
14. Udział osób wymienionych w pkt. 13 powyżej w posiedzeniach Rady Nadzorczej ma
charakter doradczy.
Zarząd Fundacji
§ 13
1. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 Członków (od dwóch do pięciu), w tym Prezesa,
powoływanych przez Fundatora na okres trzyletniej kadencję. W przypadku śmierci
lub długotrwałej przeszkody do składania oświadczeń woli przez Fundatora, jego
uprawnienia w powyższym zakresie wykonują spadkobiercy Fundatora uchwałą.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Kadencja Zarządu upływa z chwilą odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej w celu
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego
sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji w ostatnim pełnym roku
sprawozdawczym, a także w celu udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z
działalności za ten okres.
4. Przed upływem kadencji mandat Członka Zarządu ustaje z chwilą:
a) odwołania przez Fundatora,
b) złożenia pisemnej rezygnacji,
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5.

6.
7.
8.

c) śmierci Członka Zarządu,
d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
e) w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady
Nadzorczej.
Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa
Zarządu lub funkcje te wyznacza Fundator poszczególnym członkom Zarządu
Fundacji
Prezes Zarządu Fundacji kieruje pracami Zarządu, a w razie Jego nieobecności
obowiązki te pełni Wiceprezes Zarządu Fundacji.
Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości ustalonej
uchwałą Rady Nadzorczej.
§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym przyjmowanie subwencji,
darowizn, spadków i zapisów,
d) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji i
przedkładanie ich Radzie Nadzorczej,
e) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
f) zarządzanie majątkiem Fundacji,
g) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla
pracowników, a także wykonywanie obowiązków i uprawnień pracodawcy
wobec pracowników,
h) powoływanie jednostek terenowych i oddziałów Fundacji,
i) podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o
podobnym profilu działania,
j) występowanie z wnioskiem do Rady Nadzorczej w sprawie zmian w Statucie
Fundacji,
k) wnioskowanie do Rady Nadzorczej w sprawie połączenia z inną fundacją lub
likwidacji Fundacji,
l) przyznawanie odznak, medali, honorowych, nagród oraz wyróżnień,
m) nadawanie tytułu Sponsora Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Nadzorczej Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 15
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym
najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. O posiedzeniu muszą
poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
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raz na
pocztą
na co
zostać

Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli
wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia.
3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze
postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a pod Jego nieobecność
Wiceprezesa Zarządu.
Sposób reprezentacji
§ 16
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa Prezes Fundacji samodzielnie lub
dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
2. W sprawach majątkowych przewyższających kwotę 20.000,00 zł wymagany jest
podpis Prezesa i jednego z pozostałych członków Zarządu działających łącznie.
Rada Przyjaciół Fundacji
§ 17
1. Osobom upowszechniającym idee Fundacji, propagującym jej cele czy też
wspierającym w różnej formie działalność Fundacji, Rada Nadzorcza może nadać
tytuł "Przyjaciel Fundacji".
2. Przyjaciele Fundacji mogą powołać Radę Przyjaciół Fundacji.
3. Do kompetencji Rady Przyjaciół należy:
a) upowszechnianie idei Fundacji propagowanie Jej celów,
b) wspieranie organów Fundacji w niesieniu pomocy osobom potrzebującym opieki
stomatologicznej i ogólnomedycznej lub osobom z przewlekłymi chorobami,
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących bieżącej działalności Fundacji.
Wyróżnienia
§ 18
1. Fundacja może przyznawać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je
wraz i innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla samej Fundacji lub realizującym jej cele.
2. Fundacja może nadawać tytuł Sponsora Fundacji:
a) osobie fizycznej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji w wysokości co
najmniej 200 zł i wyraziła zgodę na nadanie jej tytułu;
b) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji w wysokości co najmniej 1.000,00 zł i
wyraziła zgodę na nadanie jej tytułu.
3. Tytuł Sponsora Fundacji nadaje Zarząd Fundacji.

Zmiana Statutu Fundacji
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§ 19
1. Zmian w Statucie Fundacji, a w szczególności zmian celu Fundacji dokonuje
Fundator, a w razie jego śmierci – spadkobierca wskazany przez Fundatora, a w
przypadku braku takiego wskazania –spadkobiercy wspólnie. Powyższe stosuje się
odpowiednio do każdego uprawnienia Fundatora przewidzianego w niniejszym
Statucie, wykonywanego po śmierci Fundatora.
Uprawnienia Fundatora
§ 20
1. Uprawnienia Fundatora wobec Fundacji określa Statut.
2. Fundator może wnioskować o odwołanie Członka Zarządu lub członka Rady
Nadzorczej przed upływem kadencji.
3. Odwołanie Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej wymaga przedstawienia
pisemnego uzasadnienia złożonego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
Postanowienia końcowe
§ 21
1. Pierwszą Radę Nadzorczą oraz jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
powołuje Fundator, który może być Członkiem tej Rady. Po upływie 5 (pięciu) lat od
dnia rejestracji Fundacji Fundator może być Członkiem Rady Nadzorczej na zasadach
określonych w Statucie.
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Do niego należy wskazanie pierwszego
Prezesa i Wiceprezesa Fundacji.
§ 22
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Nadzorcza Fundacji,
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku
Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały,
przy czym uchwala ta wymaga dodatkowo zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą
Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji może podjąć też Fundator Fundacji, a w razie jego śmierci –
spadkobierca wskazany przez Fundatora.
4. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Zarządu Fundacji, chyba, że Rada
Nadzorcza wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują
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wszelkie uprawnienia Zarządu.
5. O likwidacji Fundacji, Zarząd Fundacji informuje właściwego ministra.
6. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym fundacjom o
podobnym celu działania.
§ 24
1. Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister ds. Zdrowia.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

13

