Statut
Fundacji Hospicyjnej
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Hospicyjna, dawniej „Fundacja Budowy Hospicjum
Onkologicznego”, ustanowiona przez Annę Orońską, Bożenę Szaynok i Elżbietę
Gorayską - Mytych zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 17 października
1997 r., sporządzonym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej 3/4
repetytorium A nr 5332/1997, działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach
(Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
§4
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw
zdrowia.
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§6
1. Znak graficzny Fundacji będzie zastrzeżony.
2. Fundacja używa pieczęci /okrągłej, trójkątnej i prostokątnej/.
§7
Fundacja może ustanowić honorowe odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów
Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§8
Celem Fundacji jest realizacja zadań publicznych w zakresie:
a) wspieranie działań instytucji i organizacji zajmujących się opieką paliatywną i
hospicyjną we Wrocławiu
b) propagowanie w społeczeństwie opieki hospicyjnej.
c) działalności charytatywnej
d) ochrony i promocji zdrowia
§9
Fundacja realizuje swoje cele przez:
a) organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na wspieranie
działań instytucji i organizacji zajmujących się opieką paliatywną i hospicyjną we
Wrocławiu
b) organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności o charakterze
charytatywnym;
c) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii reklamowych,
promocyjnych przy użyciu środków masowego przekazu oraz wszelkich innych metod
propagowania wiedzy na temat opieki zdrowotnej, hospicyjnej paliatywnej
d) dofinansowywanie osób chorych, w szczególności lekarstw dla tych osób;
e) upowszechnianie idei wolontariatu.

§10
Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, których
działalność jest zbieżna z celami Fundacji, za wyjątkiem organizacji o charakterze
politycznym.
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Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§11
Majątek Fundacji stanowić będą wyłącznie:
1. fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.000 ( jeden tysiąc złotych),
2. środki finansowe pochodzące z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,
3. fundusze pieniężne i środki rzeczowe pochodzące z darowizn, spadków i zapisów ze
źródeł publicznych i prywatnych, krajowych i zagranicznych,
4. nieruchomości i ruchomości pochodzące z darowizn i spadków, a także nabyte przez
Fundację,
5. subwencje osób prawnych,
6. dochody z nieruchomości i praw majątkowych, dotacji, darowizn, spadków i
zapisów, zbiórek i imprez publicznych.
§12
Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników 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",
b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej 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 warunkach
preferencyjnych,
c) wykorzystywać majątku Fundacji 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 ze statutowego celu Fundacji,
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz
ich osoby bliskie.
§13
Cały dochód Fundacja przeznacza na działalność wymienioną w § 8.
§14
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji dotacji w wysokości równej
co najmniej 10.000 zł. uzyskują tytuł Sponsora i będą wymieniane w publikacjach
dotyczących Fundacji.
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Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 15
Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji;
b) Rada Fundacji;
§ 16
1. Zarząd powoływany jest przez Fundatorów.
2. Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych.
4. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek każdego członka, Rady Fundacji
lub Fundatora.
5. Zarząd powołany jest na okres 2 lat. Jeżeli po upływie dwuletniej kadencji nowy
zarząd nie zostanie powołany, dotychczasowy zarząd pełni wszystkie funkcje do
chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.
6. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.
7. Członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje społecznie.
§ 17
Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej
udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa, odwołania przez Fundatora.
§ 18
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a
w szczególności:
a) reprezentowanie Fundacje na zewnątrz
b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
c) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
d) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa.
e) uchwalanie programów działania oraz rocznych planów finansowych Fundacji
f) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.
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§ 19
1. Rada Fundacji składa się z 3 do 10 członków. Członków Rady Fundacji powołują i
odwołują Fundatorzy.
2. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos
prowadzącego obrady.
3. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się na wniosek 1/3 członków Rady, Zarządu lub
Fundatora.
4. Członkowie Zarządu oraz przedstawiciele Fundatora mogą być obecni na posiedzeniach
Rady.
5. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz
do żądania wyjaśnień od członków Zarządu i pracowników Fundacji.
6. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie.
7. Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów
Fundacji. Do zadań Rady Fundacji należy ponadto:
a) rozpatrywanie i opiniowanie programów działania Fundacji, rocznych planów
finansowych Fundacji i sprawozdań z działalności Fundacji;
b) ustalanie kierunków i metod działania Fundacji;
c) proponowanie zmian Statutu.
Rozdział V
Zmiana Statutu
§ 20
1. Zmiany statutu dokonują Fundatorzy
2. Propozycja zmiany statutu może zostać zgłoszona przez Zarząd, Radę
Fundacji.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 21
1. O likwidacji fundacji decydują Fundatorzy
2. Likwidatora wyznacza Fundator.
3. Do obowiązków likwidatora należą wszelkie czynności mające na celu likwidację
Fundacji, w szczególności czynności związane z zakończenie prowadzonej przez
Fundacje działalności.
4. W razie likwidacji Fundacji jej majątek zostanie przeznaczony na cele statutowe Fundacji.
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