STATUT FUNDACJI
„FUNDACJA ROZWOJU
PEDIATRII”

Stan na 2011-02-02

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą "FUNDACJA ROZWOJU PEDIATRII" zwana dalej
Fundacją, ustanowiona przez Michała Hartmann zamieszkałego w Warszawie
przy ulicy Widawskiej 5/66A, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym
przed notariuszem Julitą Sobczyk w kancelarii notarialnej przy ulicy
Warszawskiej 114 w Łomiankach za numerem repertorium 1801/2008 dnia 10
września 2008 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 ze zm.), ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.
Nr 96 , poz. 873 ) oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§4
Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
§5
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja
może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§6
Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z
innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację
innych organizacji pożytku publicznego.
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§7
Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem "FUNDACJA ROZWOJU PEDIATRII".
Fundacja może używać własnego znaku graficznego oraz odpowiedniego
oznaczenia nazwy Fundacji w językach obcych.
§8
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji
i realizacji jej celów.
§9
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§10
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
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ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§11
Celem powstania Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i
pomocy społecznej, która jest realizowania poprzez wspieranie wszelkich
działań służących rozwojowi pediatrii, świadczenie pomocy dzieciom chorym,
w szczególności dzieciom hospitalizowanym oraz prowadzenie i wspieranie
programów profilaktycznych dla dzieci zdrowych i ich rodziców.
§12
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie działań edukacyjnych służących profilaktyce zdrowia dzieci
poprzez pomoc finansową w realizacji działań profilaktycznych, a w
szczególności:
− programów profilaktycznych kierowanych do określonych grup dzieci,
− szkoleń dla rodziców,
− szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek, pedagogów i wszystkich innych osób,
od których zależy zdrowie dzieci,
− druku poradników i innych materiałów medycznych służących poprawie
opieki nad dzieckiem.
2. Wspieranie finansowe wybranych oddziałów dziecięcych:
− przekazywanie środków finansowych i rzeczowych na remonty i
rozbudowę,
− finansowanie zakupu urządzeń służących poprawie warunków, jakości
oraz skuteczności leczenia dzieci.
3. Prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia
dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze
prozdrowotnym i edukacyjnym.
4. Prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących roli opieki pediatrycznej.
5. W uzasadnionych przypadkach i w miarę dostępnych środków po
spełnieniu podstawowych zadań Fundacja może udzielać pomocy
dzieciom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i
materialnej.
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§13
Wszelkie środki finansowe uzyskiwane przez fundację wykorzystywane są
kolejno na realizację zadań wymienionych w §12, z tym że pierwszy punkt jest
traktowany zawsze priorytetowo.
§14
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych
podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
§15
Fundacja realizuje swoje cele poprzez współpracę z wybranym oddziałem
dziecięcym lub kilkoma oddziałami na terenie województwa mazowieckiego.
Szczegółowe zasady współpracy określane są w odpowiednich umowach i mogą
obejmować:
− propagowanie idei fundacji przez wybrany oddział,
− uczestniczenie w programach profilaktycznych,
− realizowanie badań na zlecenie fundacji,
− patronat nad działaniami oddziału, które są zbieżne z celami działania
fundacji,
− organizowanie i finansowanie szkoleń dla pracowników oddziału,
− inne działania zaakceptowane przez Zarząd Fundacji pod warunkiem ich
zgodności z celami działania Fundacji.
§15A
W zakresie określonym w §12 i §15 statutu, prowadzona przez Fundację
działalność pożytku publicznego jest nieodpłatna.
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ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§16
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1 000 zł.
(słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe,
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
§17
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§18
Dochody Fundacji pochodzą z:
a)
b)
c)

darowizn, spadków, zapisów,
subwencji osób trzecich,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§19
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§20
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie
przewyższa długi spadkowe.
§ 21
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań
majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady
Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni
w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
STATUT FUNDACJI – FUNDACJA ROZWOJU PEDIATRII – STAN NA 02-02-2011

5

stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków
Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków
Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie
Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.
§ 22
W chwili ustanowienia Fundacji zostanie utworzone konto bankowe, na którym
zostanie zdeponowany Fundusz Założycielski i które będzie służyło do
późniejszego prowadzenia rozliczeń finansowych Fundacji.
§ 23
Wszelkie decyzje związane z finansami i majątkiem Fundacji podejmuje Zarząd
Fundacji.
§ 24
Zobowiązania finansowe do kwoty 500 (pięciuset) złotych w ciągu miesiąca
mogą podejmować członkowie Zarządu Fundacji jednoosobowo. Każdorazowo
muszą jednak poinformować o nich pozostałych członków Zarządu Fundacji.
§ 25
Zarząd Fundacji przygotowuje comiesięczne zestawienia operacji finansowych i
przekazuje je Radzie Fundacji oraz Fundatorowi.
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ROZDZIAŁ IV
ZARZĄD FUNDACJI
§26
Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 3 osób i jest powoływany
na okres 3 lat przez Fundatora lub Radę Fundacji. W skład Zarządu wchodzi
Prezes i dwóch Wiceprezesów (członków zarządu).
§27
Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora lub Radę Fundacji następuje w
przypadku:
1. złożenia rezygnacji,
2. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie
funkcji członka Zarządu,
3. choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do
sprawowania funkcji,
4. nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
5. nienależytego wypełniania funkcji członka,
6. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
§28
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji.
§29
Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach
tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych
wydatków związanych z tą działalnością.
§30
Zarząd:
1. kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
2. opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
4. sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
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6. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów
statutowych,
7. działa w oparciu o postanowienia Statutu Fundacji,
8. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz
likwidacji Fundacji.
§31
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub dwóch członków
Zarządu łącznie.
§32
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności
uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.
§33
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w
miesiącu.
§34
Protokoły z posiedzeń Zarządu Fundacji przekazywane są Fundatorowi i Radzie
Fundacji.
§35
W celu zapewnienia wsparcia merytorycznego Zarząd Fundacji może powołać
Radę Naukową Fundacji.
1. Rada Naukowa Fundacji składa się z osób, których wiedza będzie
pomocna przy realizacji działań statutowych.
2. Liczebność Rady Naukowej zależy od aktualnych potrzeb Fundacji
3. Członkowie Rady Naukowej mogą być powoływani na dowolny okres
czasu
4. Za swoją pracę członkowie Rady Naukowej Fundacji mogą otrzymywać
wynagrodzenie ustalone w umowie z Fundacją.
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ROZDZIAŁ V
RADA FUNDACJI
§36
Fundator może powołać Radę Fundacji w celu spełnienia wymogów ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1. Rada Fundacji składa się z 3 osób, ale ich liczba może być powiększona
przez Fundatora.
2. W skład Rady Fundacji wchodzą członkowie powołani przez Fundatora.
3. Funkcja członka Rady Fundacji sprawowana jest dożywotnio, do czasu
rezygnacji lub odwołania.
4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Fundacji
członkowie Rady powołują nowego członka (zwykłą większością głosów
z głosem doradczym Fundatora).
5. Pracami Rady Fundacji kieruje Prezes Rady Fundacji powoływany co 2
lata spośród członków Rady poprzez głosowanie (z głosem doradczym
Fundatora).
6. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w
pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i
uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością
§37
Osoby będące członkami Rady Fundacji nie mogą:
1. Być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu
Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z
tytułu zatrudnienia.
2. Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§38
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawiona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji.
2. Żądania od członków Zarządu Fundacji złożenia pisemnych lub ustnych
wyjaśnień.
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§39
Odwołanie członka Rady przez Fundatora następuje w przypadku:
1. złożenia rezygnacji,
2. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie
funkcji członka Rady Fundacji,
3. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność
do sprawowania funkcji,
4. nie pełnienia obowiązków członka Rady Fundacji przez okres dłuższy
niż rok,
5. nienależytego wypełniania funkcji członka,
6. istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji,
7. działania na szkodę Fundacji.
§40

Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz
na 3 miesiące.
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ROZDZIAŁ V
CZŁONKOWIE FUNDACJI
§41
Każda osoba fizyczna zainteresowana wspieraniem działalności fundacji może
zostać jej członkiem
§42
Członkowstwo fundacji nadawane jest na określony czas lub bezterminowo.
§43
O przyjęciu w poczet członków Fundacji decyduje jej Zarząd na wniosek
członka Fundacji lub członka Zarządu.
§44
Członek Fundacji prowadząc działalność na jej rzecz może posługiwać się jej
nazwą i logiem Fundacji.
§45
1. W uznaniu szczególnych zasług dla Fundacji Zarząd może podjąć decyzję
o przyznaniu tytułu Honorowego Członka Fundacji.
2. Honorowi Członkowie Fundacji:
− mają prawo zgłaszać wnioski do Zarządu Fundacji stanowiąc głos
doradczy,
− otrzymują dyplomy Honorowego Członka Fundacji,
− mają prawo używać nazwy fundacji i powoływać się na swoje
członkowstwo.
3. Zarząd Fundacji może pozbawić tytułu Honorowego Członka Fundacji w
przypadku:
− prowadzenia przez Honorowego Członka Fundacji działalności
szkodzącej Fundacji w dowolny sposób,
− zrzeczenia się członkowstwa przez Honorowego Członka Fundacji,
− prowadzenia przez Honorowego Członka Fundacji działań uznanych za
niemoralne lub nieetyczne,
− popełnienia przestępstwa przez Honorowego Członka Fundacji.
4. Pozbawienie tytułu Honorowego Członka Fundacji następuje na
posiedzeniu Zarządu na wiosek członka Zarządu, Rady Fundacji lub
Honorowego Członka Fundacji
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ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU
§46
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji na wniosek
Członka Zarządu lub Rady Fundacji. Zmiana statutu powinna zostać
przedstawiona do akceptacji Fundatorowi.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§47
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z
inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek
Zarządu.
§48
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§49
Wszelkie kwestie nie uwzględnione lub nie uszczegółowione w Statusie
Fundacji będą ustalane uchwałami Zarządu Fundacji
§50
1. Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego
Rejestru Sądowego.
2. Fundacja uzyskuje status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania
do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymagań , o
których mowa w art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
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