
TEKST JEDNOLITY

STATUT FUNDACJI

POD NAZWA ,,NA RATUNEK DZLECTO|MZ CHOROBA NOWOTWOROWA"

DqZqc do tego.  aby na Dolnym Slqsku opieka lekarska imo2l iwo6ci  k l in iczne przy leczeniu dz iec i  z

chorobami nowotworowymi nadqLaly za rozwojem wiedzy medycmej zaLoLrycii=Ie, wskazani w akcie

notarialnym z dnia 10 maja l99lr. (nr rej. Pafistwowego Biura Notarialnego we Wroclawiu

405111991) ustanowili Fundacjg ,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4", zwan4 dalej

Fundacj4.

Rozdzial I

POSTANOWIENIA OGOLNE

$ l
Fundacja dziala na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21 , poz. 97 z

p6Zn. zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno6ci po44ku publicznego r o

wolontadacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z p62n. zmianami) oraz zgodnrc z

postanowieniami niniejszego statutu.

s 2
1. TerenemdzialalnoSci FundacjijestobszarRzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla wla5ciwego realizowania swoich cel6w Fundacja moZe prowadzi6 dzialalno6d poza

granicami Rzeczpospolitej

3. Siedzib4 Fundacjijest Wroclaw.

4. Fundacja uzyrva pieczgci z napisem Fundacja,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4".

5. Fundacja jest organizacj4 pozarz4dow4 prowadz4c4 dzialalno6i po4.tku publicznego

w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci poZytku publicznego

i o wolontariacie (ustawa o dzialalno6ci po2)tku publicznego) (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz.873 z

p6Zn. zmianami).

s 3
l. Nadz6r nad Fundacj4 sprawuje minister wla5ciuy ds. zdrowia i opieki spolecznej.

2. Czas lrwania Fundacji jest nieograniczony / nieokre6lony.

Rozdzial II

CELE FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACJI CELOW

Tekstjednolity Statutu Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworowQ" przyigty uchwal4 Rady Fundacji nr 10/2012

z dn. 2 kwietnia 2012 roku.
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s 4
Celem Fundacji jest:

l. udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom dotknigtym chorob4 nowotworow4 oraz innymi

schorzeniami, bgd4cym pod bezpo6redni4 lub po6redni4 opiek4 Kliniki Transplantacji Szpiku,

Onkologii i Hematologii Dziecigcej Akademii Medycmej we Wroclawiu i ich rodzinom, w tym

pomocy socjalnej o charakterze rzeczowym lub finansowym;

2. ochrona i promocja zdrowia oraz wsparcie materialne dzieci dotknigtych chorob4 nowotworow4

i ich rodzin, a w szczeg6lno6ci:

a) umoZliwienie dzieciom dotknigtym chorobami nowotlvoro\rymi, korzystania ze

wszystkich Swiatowych osiqgnig6 w dziedzinie onkologii,

b) dziaLanie na rzecz utrzymania wysokiego standardu onkologicznej wiedzy w5r6d

fachowego personelu medycznego pracuj4cego z dzietmi dotknigtymi chorobami

nowotworowyml,

c) podnoszenie poziomu spolecznej wiedzy o epidemiologii dziecigcych nowotwor6w, o

znaczenin ich wczesnego wykrywania, o mo2liwo6ciach ich wyleczenia oraz o

Srodowiskowych zagroieniach nowotworami.

Q )

1. Cele, o kt6rych mowa w $ 4, Fundacja realizuje poprzez prowadzenie odplatnej i nieodlatnej

dzialalno5ci poZyku publicznego.

2. Nieodplatna dzialalno66 poZltku publicznego obejmuje zadania w zakresie:

a) inicjowania zmian prawnych na rzecz polepszenia jako6ci opieki nad dziedmi dotknigtymi

chorobam i nowot\aorowym i.

b) inspirowanie i organizowanie inicj atyw obywatelskich na rzecz wspomagania walki

z nowotworami u dzieci,

c) wsp6lprac9 z krajowyni i zagranicznymi odrodkami naukowymi, gospodarczymi

i kulturalnymi,

d) udzielaaie pomocy materialnej oirodkom naukowym prowadz4cym badania w

zakresie chor6b nowotworowvch u dzieci.

Tekstjednolity Statutu Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4" plzyjety uchwal4 Rady Fundacjillr 10/2012

z dn. 2 kwietnia 2012 roku.
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e) udost?pniani e vrz1dzoit medycznych dla Kliniki Transplantacji Szpiku,. Onkologii

i Hematologii Dziecigcej Akademii Medycznej we Wroclawiu i jej nastgpc6w

prawnych oraz innych plac6wek onkologii dziecigcej,

f) zakup lek6w i sprzgtu jednorazowego,

g) finansowanie lub dofinansowylvanie koszt6w leczenia zagranicznego dzieci w6wczas,

gdy w kraju niemoZliwe jest uratowanie Zycia chorego,

h) finansowaaie lub dofinansowanie konferencji i sympozj6w naukowych

organizowanych przez Klinikg Traasplantacj i Szpiku, Onkologii i Hematologii

Dziecigcej Akademii Medycznej we wsp6lpracy z Zarz4dem Fundacji,

i) wspieranie dzialalnodci. edytorskiej zwi4zanej z upowszechnianiem wiedzy o

chorobach nowotworowych u dzieci,

j) udzielanie pomocy socjalnej, w szczeg6lnoSci o charakteze finansowym i

rzeczorym, dzieciom dotknigtym chorob4 nowotworow4 i ich rodzinom.

3. Odplatna dzialalno66 po2rytku publicznego obejmuje zadania w zakesie:

a) organizacji imprez mlycznych, kulturalnych i sportowych,

b) udostgpnianie pomieszczefi opiekunom dzieci przebywaj4cych na leczeniu w Klinice

Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematalogii Dziecigcej Akademii Medycznej we

Wroclawiu oraz Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematalogii Dziecigcej Akademii

Medycznej we Wroclawiu

4. Fundacja mo2e prowadzii dzialalno66 gospodarcz4, zgodnie z powszechrie obowi4zuj4cymi

przepisami prawa.

Rozdzial III

MAJATEK I DZIAI,ALNOSC GOSPODARCZA FUNDACJI

s 6

1 . Zapewnieniu realizacji cel6w Fundacji sfuz4 fixtdusze i Srodki rzeczowe pochodz4ce z:

a) dai6w, zbi6rek i imprez publicznych - zar6wno krajowych, jak i zagr#icznych,

b) spadk6w, darowizn, zapis6w kajowych izagranicznych,

c) dotacji lub subwencji,

Tekstjednolity Statutu Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworowq" pEyjgty uchwal4 Rady Fundacji nr l0/2012

z dn. 2 kwietnia 2012 roku.
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d) dochod6w z maj4tku ruchomego i nieruchomego,

e) dochod6w z dzialalno5ci gospodarczej,

f) lo/o podatku dochodowego od os6b firycznych, obliczonego zgodnie z odrgbnymi

przepisami i przekazanego na rzecz Fundacji,

2. Dochody, o kt6rych mowa w ust. 1 lit. a), b), c), d), mog4 by6 u2ge na realizacjg wszystkich

cel6w statutowych Fundacji, z zastrzei eniem postanowieri ofiarodawcy.

3. Fundusz zaloicielski Fundacji sktada sig z wplat wniesionych przez zaloirycieli Fundacji. Rada

Fundacji oke6li, w drodze uchwaly, zasady korzystania z funduszu zalo2rycielskiego.

s 7

1. Fundacja mole tworzyi, w ramach swojego maj4tku wyodrgbnione fundusze na cele okeSlone

w $ 4 niniejszego statutu (,,Fundusze Celowe")

7. Decyzjg w sprawie utworzenia Funduszy Celowych, oke5lenia wysokodci kwot

przekazywanych na te fundusze, a takZe oke6lenia sposobu dysponowania Srodkami

zgromadzonymi na tych funduszach podejmuje Rada Fundacji, na wniosek Zarz4du Flndacji

lub 3 czlonk6w Rady Fundacji, kieruj4c sig wol4 dobroczyric6w, spadkodawc6w r

zanisodawc6w.

s 8

Fundacja na zasadach og6lnych moLe zawierat umowy i porozumienia z innymi fundacjami oraz

innymi podmiotami kajowymi i zagranicznym i.

s e

l. Fundacja moZe prowadzi6 dzialalno66 gospodarcz4 samodzielnie, a tak2e przez specjalnie

wyodrgbnione j ednostki organizacyj ne oraz przez udzial w innych podmiotach gospodarczlch.

2. Fundacja mo2e prowadzi6 dzialalno56 gospodarcz4 wyl4cznie jako dodatkow4 w stosunku do

cel6w.statutowych. I

3. Caly doch6d z dzialalno5ci gospodarczej przemaczony bgdzie na realizacjg cel6w statutowych.

Tekst jednolity Statutu Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworowq" przyjQty uchwal4 Rady Fun daqi nr l0l20l2

z dn. 2 kwietnia 2012 roku.

tq u&L?'/'
4116



4 .

5 .

Gospodarka finansowa i ewidencja ksiggowa Fundacji i jej wyodrgbnionych jednostek

organizacyjnych, prowadzona jest na zasadach og6lnych, przewidzianych w powszechnie

obowi4zuj4cych przepisach prawa.

Przedmiot i zasady prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej Fundacji oke6la ,,Regulamin

dzialalno6ci gospodarczej".

s 1 0

Fundacja nie ma prawa podejmowania dzialah polegaj4cych na

1. udzielaniu poLryczek llb zabezpieczaniu zobowi4zaf maj4tkiem Fundacji w stosunku do jej

czlonk6w, czlonk6w organ6w Fundacji lub pracownik6w Fundacji oraz os6b, z kt6rymi

czlonkowie Fundacji, czlonkowie organ6w Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostaj4 w

zwiqzku mal2eiskim, we wsp6lnym pozyciu albo w stosunku pokrewieristwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewiefstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego

stopnia, albo s4 zwiqzani z B4u+u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,Osobami

Bliskimi",

2. przekazywaniu maj4tku Fundacji na rzecz czLonk6w Fundacji, czlonk6w organ6w Fundacji lub

pracownik6w Fundacji oraz ich Os6b Bliskich, na zasadach innych niZ w stosunku do os6b

trzecich, w szczeg6lno5ci, jeieli przekazanie to nastgpuje bezplatnie lub na preferencyjnych

warunkach,

3. wykorzystywaniu maj4tku na rzecz czlonk6w Fundacji, czlonk6w organ6w Fundacji lub

pracownik6w Fundacji oraz ich Os6b Bliskich na zasadach innych niZ w stosunku do os6b

trzecich, chyba 2e to wykorzystanie wynika bezpo6rednio z celu statutowego Fundacji,

4. zakupu towar6w lub uslug od podmiot6w, w kt6rych uczestnicz4 czlonkowie Fundacji,

czlonkowie jej organ6w lub pracownicy Fundacji oraz ich Osoby Bliskie, na zasadach innych

niZ w stosunku do os6b trzecich lub po cenach wyzszych ni2 rynkowe.

Rozdzial IV

ORGANYFUNDACJI

$ l l
1. Organami Fundacji s4:

Tekstjednolity Statutu Fundacji ,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4" przyjgty uchwal4 Rady Fundacji nr l0/2012

z dn. 2 kwietnia 2012 roku.
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3 .

, l

7 .

a) Rada Fundacji, ,
b) Zarz4dFundacji,

c) skreilony.

Zwolanie posiedzenia statutowego organu Fundacji nastgpuje za pomoc4 faksu z

potwierdzeniem jego nadania, za pomoc4 list6w poleconych lub za po6rednictwem poczty

elektronicznej, za potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienie o posiedzeniu winno by6 wyslane

czlonkom organu Fundacji, na co najmniej 7 (siedemj dni przed dat4 posiedzenia. Zaproszenie

na posiedzenie statutowego organu Fundacji naleZy skierowad na adresy wskazane Fundacji

przez czlonka statutowego organu Fundacji. W zaproszeniu na posiedzenie statutowego organu

Fundacji nalezy oznaczy| miejsce, dzieri, godzing i porz4dek obrad posiedzenia, oraz

proponowan4 formg odbycia.i glosowania na tym posiedzeniu.

W naglych .przlpadkach Przewodnicz4cy statutowego organu Fundacji moZe zarz4dzi6 inny

spos6b itermin zawiadomienia czlonk6w statutowego organu Fundacji o dacie posiedzenia.

Uchwaly organ6w Fundacji zapadaj4 nvykl4 wigkszoSci4 g1os6w, prry czym za glosy oddane

uwaza sig glosy ,,2a", ,,przeciw" i ,,wstrzymuj4ce sig", w obecno6ci co najmniej polowy

czlonk6w, chyba, 2e niniejszy Statut lub inny akt wewngtrmy oke6laj4cy spos6b dzialania

danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny

spos6b podejmowan ia uchwaly.

Obrady i uchwaly statutowych organ6w Fundacji s4 protokolowane. Protokoly powinny

zawieral porz4dek obrad, listg obecno5ci obecnych czlonk6w organ6w Fundacji, liczbg glos6w

oddanych za poszczeg6lne uchwaly. Protokoly posiedzeri organ6w statutowych Fundacji

podpisywane s4 przez osobg kieruj4ca pracami tego organu i protokolanta.

Glosowanie w przedmiocie powo\lvania i odwob'rvania czlonk6w organ6w statutowych

Fundacji oraz w innych sprawach osobowychjest tajne.

W przypadku glosowania nad uchwalami w sprawach dotycz4cych czlonk6w organ6w

statutowych Fundacji, nie bierze udzialu w ich podejmowaniu czlonek organu statutowego

Fundacji, kt6rego uchwala dotyczy.

Rada Fundacji

$ 1 2

I,

Tekstjednolity Statutu Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotwo.ow4" przyjgty uchwal4 Rady Fundacji nr 10/2012

z dn. 2 kwietnia 2012 roku.
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1. Rada Fundacji sklada sig z5 do 20 czlonk6w.

2. W sklad Rady Fundacji wchodz4

a) zaloiryciele Fundacji lub ich upelnomocnieni przedstawiciele;

b) inni czlonkowie powolani zgodnie ze Statutem;

c) Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecigcej Akademii

Medycmej we Wroclawiul

3. Powolanie czlonka Rady Fundacji nastgpuje na czas nieoznaczony.

4. Rada Fundacji moZe dokonyrva6 zmian w swoim skladzie, zgodnie z postanowieniami

niniejszego statutu.

5. Rada Fundacji wybiera spo6r6d swoich czlonk6w Przewodnicz4cego oraz dw6ch zast9pc6w

Przewodn icz4cego.

6. Czlonkowie Rady Fundacj i pelni4 swoje funkcje honorowo. Rada Fundacji moZe jednak

pnyma6 z t54utu cz{onkostwa zwrot uzasadnionych koszt6w w wysokoSci nie wyaszej niiz

przecighe miesigcme wynagrodzenie w sektorze przedsigbiorstw ogloszone przez Prczesa

Gl6wnego Urzgdu Statystycznego za rok poprzedni.

$ 1 3

l. Powolanie czlonka Rady Fundacji moze nast4pii, jeZeli z pisemnym wnioskiem wyst4pi co

najmniej l,/4 skladu Rady Fundacji. Wniosek powinien zawieral wskazanie

kandydata/kandydat6w na czlonka./czlonk6w Rady Fun dacji, wraz z uzasadnieniem.

2. Decyzja o powolaniu nowego czlonka Rady Fundacji zapada wigkszo6ci4 213 glos6w,

w obecnofui co najmniej polowy czlonk6w skladu Rady Fundacji.

s 1 4

l. Mandat Czlonka Rady Fundacji wygasa z chwil4:

a) odwolania, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,

b) zLoienia rezygnacji,

c) Smierci, L

d) prawomocnego skazania Czlonka Rady Fundacji za przest?pstwo umySlne (cigane z

oskarZenia publicznego lub przestgpstwo skarbowe.

Tekstjednolity Statutu Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorobq nowotworow4" pzyjgty uchwal4 Rady Fundacji nr l0/2012

z dn. 2 kwietnia 2012 roku.
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2. Odwolanie czlonka Rady Fundacji moZe nast4pi6 w przypadku zaistnienia okoliczno6ci innych

niL wskazane w ust. I powy2ej, kt6re w spos6b dlugotrwaly uniemo2liwiaj4 b4dL w znaczny

spos6b utrudniaj4 pelnienie fitnkcji przez czlonka Rady Fundacji albo powoduj4 utratQ zaufania

do danego czlonka Rady, w szczeg6lno6ci:

a) niepelnienia obowi4zk6w czlonka Rady Fundacji przez okres dlu2szy ni2 6 miesigcy,

b) zaistnienia okoliczno$ci, o kt6rych mowa w $ 15 ust. 1 Statutu,

c) ra2?cego naruszenia postanowieli Statutu,

d) dzialania na szkodg Fundacji.

3. Decyzja w sprawie odwolania czlonka Rady Fundacji podejmowana jest w drodze uchwaly

przez Radg Fundacji.

4. Odwolanie nastgpuje na wniosek co najmniej ll4 czLonk6w Rady Fundacji. Wniosek powinien

zawierai pisemne uzasadnienie.

5. Po wplynigciu wniosku o odwolanie, Przewodnicz4cy Rady Fundacji informuje czlonka Rady

Fundacji, kt6rego wniosek dotyczy, o wplynigciu wniosku, wnosz4c o ustosunkowanie sig

czlonka Rady Fundacji do wniosku w terminie l4 dni od daty dorgczenia.

6. Decyzja o odwolaniu czlonka Rady Fundacji zapada wigkszo6ci4 213 glos6w, w obecnoSci co

najmniej polowy skladu Rady Fundacji.

7. Przed glosowaniem przewodnicz4cy Rady odczyuje odpowied2, o kt6rej mowa w ust. 5

powyzeJ.

s l s

l. Czlonek Rady Fundacji nie mo2e by6 jednoczeSnie Czlonkiem Zarz4du Fundacji, ani

pozostawa6 z Czlonkiem Zarz4du Ftndacji w zwi4zku mal2eriskim, we wsp6lnym po2yciu, w

stosunku pokewiefistwa, powinowactwa lub podleglosci sluzbowej.

2. Czlonkiem Rady Fundacji nie moZe byd osoba skazana prawomocnym wyrokiem za

przestgpstwo umySlne 6cigane z oskarzenia publicznego lub przestgpstwo skarbowe.

3. Czlonek Rady Fundacji ma obowi4zek bezzwlocznego zawiadomienia Rady Fundacji

o zaistnieniu okoliczno6ci opisanych w ust.2.

s 1 6

Tekstjednolity Statutu Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4" przyjQty uchwal4 Rady Fund aaji n l0l2\l2

z dn. 2 kwietnia 2012 roku.
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2 .

1 .

3 .

4,

5 .

6.

7.

8 .

9 .

1 0 .

Posiedzenia Rady Fundacji odbywaj4 sig w miarg potrzeby, nie rzadziej jednak ni2 raz na

kwartal.

Posiedzenia Rady Fundacji zwoluje Przewodnicz4cy Rady Fundacji z wlasnej inicjatywy, bqdZ

na wniosek Zarz4du Fundacji, Kierownika Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i

Hematologii Dziecigcej Akademii Medycznej we Wroclawiu lub co najmniej 1/3 czlonk6w

Rady Fundacj i.

Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy Przewodnicz4cy Rady Fundacji, a w razie jego

nieobecno6ci jeden z zastgpc6w.

skreilony

Czlonkowie Zarz1du Ftndacli uczestnicz4 w posiedzeniach Rady Fundacji o ile

Przewodnicz4cy Rady Fundacji nie postanowi inaczej.

Do udzialu w posiedzeniach Rady Fundacji na wniosek Przewodnicz4cego lub czlonk6w Rady

Fundacji mog4 by6 zaproszone przez Przewodnicz4cego Rady Fundacji tak2e inne osoby.

Udzial takich os6b w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwal.

W razie r6wnej liczby glos6w oddanych za i przeciw przy danej uchwale decyduje glos

Przewodnicz4cego lub zastgpcy Przewodnicz4cego prowadz4cego posiedzenie.

Zarz4d Fwdacji informuje o posiedzeniach Rady Fundacji wszystkie organy Fundacji,

wymienione w $ ll Statutu.

Posiedzenia Rady Fundacji mogq sig odbyrvai za po6rednictwem telefonu, w formie

telekonferencji, przy wykorzystani:u vz4dzeh pozwalaj4cych na prowadzenie wideokonferencji

lub w formie czatu internetowego, jak r6wnieL przy wykorzystaniu innego sposobu

bezpoSredniego porozumiewania sig na odleglofi umoZliwiaj4cego wzajemne porozumienie

wszystkich uczestnicz4cych w takim posiedzeniu czlonk6w Rady Fundacji. Uchwaly podjgte na

tak odbytym posiedzeniu bgd4 waZne pod warunkiem podpisania listy obecno5ci prznz kaidego

czlonka Rady Fundacji, kt6ry bral w nim udzial oraz protokofu z danego posiedzenia przez

Przewodnicz4cego Rady Fundacji i protokolanta. W protokole z posiedzenia przeprowadzonego

w opisanym wyZej trybie czyni sig wzmiankg o tym, Ze posiedzenie zostalo przeprow adzone z

wykorzystaniem Srodk6w bezpo5redniego porozumiewania sig na odleglos6.

Dopus2cza sig glosowanie oraz podejmowanie uchwal w trybie pisemnyni, w tym rownie2 przy

wykorzystaniu podpisu elektronicznego, pod warunkiem, ze wszyscy czlonkowie Rady

Fundacji zostali powiadomieni o treSci projektu uchwaly.

l l .

Tekstjednolity Statutu Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4" przyjgty uchwal4 Rady Fundacji nr 10/2012

z dn. 2 kwietnia 2012 roku.
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lZ. Cztonek Rady Fundacji mo2e odda6 sw6j glos na pi6mie za poSrednictwem innego czlonka

Rady Fundacji b4dZ korespondencyjnie.

13. Glos oddany przez czlonkaRady Fundacji w spos6b opisany w ust. 12 powyzej uwzglgdnia sig

przy obliczeniu kworum oraz wyniku glosowania, pod warunkiem, iz Przewodnicz4cy Rady

Fundacji otrzymal ten glos nie p6Zniej niZ w chwili zNzqdzenia glosowania na tym posiedzenru

Radv Fundac i i .

s 1 7

1. Rada Fundacji jest organem stanowi4cym, nadzoruj4cym, a ponadto pelni funkcje opiniodawczo-

doradcze.

2. Do zadan Rady Fundacji nalezy:

a) pelnienie funkcji stanowi4cych, a w szczeg6lno6ci:

i. powoll.wanie i odwolywanie Prezesa Zarz4dt, na wniosek Przewodnicz4cego Rady

Fundacji lub co najmniej Y+ czlonk6w Rady Fundacji, a takZe Wice-PrezesSw Zarz4du

Fundacji na wniosek Prezesa Zarz7dts;

ii. skreilony;

iii. przyjgcie regulamin6w pracy organ6w statutowych Fundacji;

iv. powo\wanie i likwidacja organ6w Fundacji niewymienionych w $ l l ust. I lit. a), b),

oraz ustalanie ich regulamin6w dzialania;

v. opiniowanie i podejmowanie decyzji w przedmiocie lokaty kapital6w fundacyjnych, na

wniosek Zarz4du Fundacji lub 3 czlonk6w Rady Fundacj i

vi. ustalanie kierunk6w, form izakesu dzialalno6ci gospodarczej Fundacji;

vii. decydowanie o udziale Fundacji w sp6lkach;

viii. decydowanie o pol4czeniu Fundacji z inn4 fundacj4;

ix. powolywanie z wlasnej inicjatyrry bieglego rewidenta do przeprowadzania na wniosek

Rady Fundacji inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksi4g rachunkowych oraz badania

celoworici poczynionych wydatk6w;

x. podjgcie decyzji o zbyciu lub nabyciu nieruchomosci lub udziafu w nieruchomosci;

xi. dokon),wanie zmian w statucie Fundacji;

xii. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji;

xiii. przyjmowanie zasad udzielania dotacji i form finansowania ze Srodk6w Fundacji;

Tekstjednolity Statutu Fundacji ,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4" przyjgty uchwal4 Rady Fun dacJi \r l\l2\l2
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b) sprawowanie nadzoru nad realizacj4 cel6w Fundacji, a w szczeg6lno6ci:

i. skreilony

ii. zatwierdzanie bud2etu Fundacji,

iii. przyjmowanie okresowych sprawozdari z dzialalnodci Fundacji, skladanych przez Zarz4d

Fundacji, oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdari fi nansowych,

iv. przyjmowanie corocznej informacji o dzialalno6ci Fundacji 'skladanej ministrowi

wlariciwemu ds. zdrowia i opieki spoiecznej,

v. ocenianie dzialalnoici Zarz4du Fundacji iudzielanie mu absolutorium,

vi. zatwierdzanie programu prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej na podstawie material6w

i wniosk6w zgloszonych przez Czlonk6w Rady Fundacji lub Zarz4d Fundacji,

vii. kontrolowanie i ocenianie co najmniej 1 raz na 6 miesigcy caloksztalhr dzialalno6ci

Fundacji, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem dzialalno6ci finansowo * ksiggowej i

gospodarczej,

c) pelnienie funkcji opiniodawczo - doradczych, a w szczeg6lno6ci zajmowanie stanowiska w

innych sprawach przedkladanych przez pozostale organy Fundacji lub podejmowanych z

wlasnej inicjatywy.

3. Kaidy z CzLonk6w Rady Fundacji ma prawo wgl4du do caloSci dokumentacj i Fundacji.

4. Prznwodnicz4cy Rady Fundacji z wlasnej inicjatywy, na wniosek Kierownika Kliniki

Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecigcej Akademii Medycznej we Wroclawiu

lub 3 czlonk6w Rady Fundacji, moie za24dat udzielenia wyja6nieri od poszczeg6lnych czlonk6w

Zarz4du Fundacji i pracownik6w Fundacji.

Zarz4d Fundacji

s 1 8

l. Zarz4d Fundacj i sklada sig z od I do 5 czlonk6w powoly'r,vanych przez Radg Fundacji.

la. W przypadku powolania Zarz4du wieloosobowego, mo2na powota6 Wiceprezesa ds.

Medycznych, Wiceprezesa ds. Administraqyjnych oraz ewentualnych pozostalych czlonk6w

Zarz4du Fundacj i

2. Czlonkowie Zarz4du Fundacji powolywani s4 na 4 letnie kadencje. Pelnienie funkcji czlonka

Zarz4du Fundacji nie wyklucza mo2liwo6ci powolania na nastgpn4 kadencjg.

Tekstjednolity Statutu Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4" pEyjgty uchwal4 Rady Fundacjj nr 10/2012

z dn. 2 kwietnia 2012 roku.
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3. Prac4 Zarz4du Fundacjikieruje Prezes Zarz4du.

4. Czlonkowie Zarz4du Fundacji mogq pelnii swoje obowi4zki honorowo lub

za wynagrodzeniem ustalanym przez Radg Fundacji.

5. Czlonkiem Zarz4du Fundacji nie moZe by6 osoba skazana prawomocnym llyrokiem za

przestgpstwo umy6lne Scigane z oskarZenia publicznego lub przestgpstwo skarbowe.

s l e

1. Powolanie czlonka Zarz4du Fundacji moZe nast4pi6, jeZeli z wnioskiem takim wyst4pi Prezes

Zarzqdu. Wniosek powinien zawierat wskazanie kandydata,/kandydat6w

na czlonka,/czlonk6w Zarz4du Fundacji wraz z uzasadnieniem.

2. Decyzja o powolaniu nowego Czlonka Zarz7du Fnndacji zapada wigkszoSci4 2i3 glos6w, w

obecno6ci najmniej polowy czlonk6w skladu Rady Fundacji.

$ 2 0

l. Czlonkostwo w Zarz4dzie Fundacji wygasa z chwil4 upty"wu kadencji, rezygnacji,

prawomocnego skazania Czlonka Zarz4drl Fundacji za przestgpstwo umydlne Scigane z

oskar2enia publicznego lub przestgpstwo skarbowe, jego Smierci oraz odwolania Czlonka

Zarz4du Fundacji.

2. W przypadku, gdy czlonkowstwo w Zarz4dzie Fundacji ustaje z uplywem kadencj i Czlonka

Zarz4dt Frndacji, jego mandat wygasa z dniem odbycia posiedzenia Rady Fundacji, na kt6rym

zostaje dokonana ocena dzialalno6ci Zarz4du Fundacji i podejmowana jest uchwala w sprawie

udzielenia absolutorium za ostatni rok peinienia funkcji Czlonka Zarz4du Fundacji.

s 2 1

l. Posiedzenia Zarz4dt Ftndacji powinny sig odbyrva6 wedtug potrzeb, nie rzadziej jednak niL raz

w miesi4cu kalendarzowym.

2. Posiedzenia Zarzqdr Frndacji zwohtje Prezes Zzrz4du z wiasnej inicjatyriy, na wniosek innego

Czlonka Zarzqdu Fundacji,3 czlonk6w Rady Fundacji lub Przewodnicz4cego Rady Fundacji, w

terminie 14 dni od dnia zlo2enia wniosku. Czlonek Zarz4du Fundacji lub czlonkowie Rady

Tekstjednolity Statutu Fundacji ,Na ratunek dzieciom z chorobq nowotworow4" przyjgty uchwalq Rady Fundacji nr l0/2012
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Fundacji wnioskujqcy o zwolanie posiedzenia Zarz4du Fundacji, powinni l4cznie z wnioskiem

przedloiryt projekt porz4dku obrad.

3. Posiedzenia Zarz4du Fundacji prowadzone s4 przez Prezesa Zarz4du, a w razie jego

nieobecnoSci, przez Czlonka Zarz4du Fundacji, wskazanego przez Prezesa Zarz4dt.

s 2 2

1. Zarzqd Fundacji podejmuje decyzje w spos6b i w zakesie przewidzianym w regulaminie

Zarz4du Fundacji.

2. Kaldy Czlonek Zarz4du Fundacji moZe prowadzii bez uprzedniej rchwaly Zarz4dv Fundacji

sprawy nieprzekaczaj4ce zakresu zwyktych czynnoSci Fundacji, zgodnre z zasadami

ustalonymi w regrlaminie Zarz4dl Fundacji.

3. JeZeli jednak przed zalatwieniem spra\,'vy, o kt6rej mowa w ust. 2 powyzej, cho6by jeden z

pozostalych Czlonk6w Zarz4du Fundacji sprzeciwi sig jej przeprowadzeniu lub jeZeli sprawa

przekracza zakres zwyklych czynno6ci Fundacji, wymaganajest uchwala Zarz4du Fundacji.

s 2 3

1. Do skladania o6wiadczeri woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarz4du lub dw6ch

czlonk6w Zarz4du dzialaj4cy ch l4cznie.

2. Kaldy CzLonek Zarz4dt Fundacji podejmuje szeroko rozumiane dzialania w celu pozyskania

Srodk6w finansowych dla Fundacji z dzialaf promocyjnych Fundacji.

3. Zarz4d Fundacji kieruje b re24c4 dzialalnoici4 Fundacji i reprezentuje j4 na zewn4trz.

4. Zarz4d Fundacji zajmuje sig wszelkimi sprawami niezastrzezonymi do kompetencj i pozostalych

organ6w Fundacji, a w szczeg6lnoSci:

a) skreilony

b) opracowuj e bud2et Fundacji,

c) sporz4dza sprawozdania z dzialalno6ci Fundacji,

d) po zatwierdzeniu przez Radg Fundacji realizuje bud2et Fundacji,

e) co' najmniej raz na kwanal. przekazuje Radzie Fundacji sprawozdanie ze swojej

dzialalno6ci,

Tekstjednolity Statutu Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4" przyjgty uchwal4 Rady Fundacji nr l0/2012

z dn. 2 kwietnia 2012 roku.

13t16

U+W.



f) sklada corocznie ministrowi wla6ciwemu ds. zdrowia i opieki spolecznej sprqwozdanra z

dzialalno6ci Fundacji;

g) sprawuje zarz4d nad maj4tkiem Fundacji,

h) decyduje o przyjgciu subwencji, dotacji, darowizn, spadk6w i zapis6w,

i) ustala wielkoS6 zatrudnienia i wysoko66 6rodk6w na wynagrodzenia dla pracownik6w

Fundacji,

j) odpowiada za realizacjg cel6w statutowych Fundacji.

k) wystgpuje z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie przyst4pienia do sp6lek,

l) wystgpuje z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie, pol4czenia orM

likwidacji Fundacji,

m) zatwierdza regulamin organizacyjny jednostek organizacyjnych Fundacji.

5. Zarz4d Fundacji ponosi odpowiedzialnoif, za prawidlowe i rzetelne prowadzenie spraw

Fundacji, w szczeg6lno3ci w zakesie rachunkowo6ci i fundusry celowych.

6. W sprawach migdzy Fundacj4, a czlonkami Zarz4dl Ftndacli, Fundacjg reprezentuje

Przewodnicz4cy Rady Fundacji lub pelnomocnik, powolany przez Radg Fundacji.

skreilony

$ 2 4

skreilony

s2s

skreilony

s 2 6

skreSlony

s27

l"
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skreilony

Rozdzial V

ZMIANA STATUTU

$28

l. Zmiana statutu Fundacj i moZe nast4pi6 z inicjagwy Przewodnicz4cego Rady Fundacji, 3

czlonk6w Rady Fundacji lub na wniosek Zarz4du Fundacji. Zmiany dokonuje Rada Fundacji w

formie uchwaly.

2. Uchwaly w sprawie zmiany Statutu Fundacji zrprdaj4 wigkszo5ci4 2/3 glos6w oddanych przy

obecno6ci co najmniej polowy czlonk6w Rady Fundacji.

,_ l  r : f i , . r l r l i " , r  
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ROZWIAZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

$2e

1. Decyzjg o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwaly podjgtej co najmniej

wigkszo6ci4 4/5 glos6w wsrystkich czlonk6w Rady Fundacji. Uchwala podejmowana jest na

wniosek Zarz4du Fundacji lub co najmniej polowy czlonk6w Rady Fundacji.

2. Rada Fundacji powoluje likwidatora Fundacji izawiadamia Ministra Zdrowia o likwidacji

Fundacji.

3. Do obowi4zk6w likwidatora nalei w szczeg6lno6ci:

a) zgloszenie wniosku do s4du rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogloszeri prasowych do zgloszenia swych

wier4telno6ci w ci4gu 3 miesigcy od daty ogloszenia,

c) sporz4dzenie bilansu otwarcia likwidacjij listy wierzycieli,

d) sp6rz4dzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobo#4zari,

e) Sci4gnigcie wier4telnoSci, wypelnienie zobowi4zafi oraz spienig2enie maj4tku Fundacji,

Tekstjednolity Statutu Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorobq nowotworow4" przyjQty uchwal4 Rady Fundacji nr l0/2012

z dn. 2 kwietnia 2012 roku.

t5 t16

u(LhJ--z



f) przekazanie wskazanym podmiotom Srodk6w maj4tkowych . pozostabch

po zaspokoj eniu wierlzycieli,

g) zgloszenie rioriczenia likwidacji do s4du rejestrowogo

o wykredlenie Fundacji z rejestru,

h) przekazanie dokument6w Fundacji do archiwum.

4. Maj4tek pozostaly po likwidacji pflerncza sig na cele - statutowe Fundacji,

w szczeg6lnosci poprzez przekazanie go insgtucjom, kt6rych dzialalnos6 odpowiada temu

celowi Fundacii.

Tel6t jednolity Statutu Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow?'' przyjqty uchwal4 Rady Fundacji nr 10/2012
z dn. 2 kwietnia 2012 roku.
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