TEKSTJEDNOLITY
STATUT FUNDACJI
POD NAZWA ,,NA RATUNEK DZLECTO|MZCHOROBA NOWOTWOROWA"
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chorobaminowotworowyminadqLalyza rozwojemwiedzymedycmejzaLoLrycii=Ie,
wskazaniw akcie
notarialnymz dnia 10 maja l99lr. (nr rej. PafistwowegoBiura Notarialnegowe Wroclawiu
405111991)
ustanowili Fundacjg,Na ratunek dzieciom z chorob4nowotworow4",zwan4 dalej
Fundacj4.
RozdzialI
POSTANOWIENIA OGOLNE
$l
podstawie
Fundacjadzialana
ustawyz dnia 6 kwietnia1984r. o fundacjach(Dz. U. Nr 21, poz.97 z
p6Zn.zmianami),ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno6cipo44ku publicznegor o
wolontadacie(tekstjednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536z p62n.zmianami)oraz zgodnrcz
postanowieniami
niniejszegostatutu.

s2
1.

TerenemdzialalnoSci
FundacjijestobszarRzeczpospolitej
Polskiej.

2.

Dla wla5ciwegorealizowaniaswoich cel6w FundacjamoZe prowadzi6 dzialalno6dpoza
granicamiRzeczpospolitej

3.

Siedzib4
Fundacjijest
Wroclaw.

4.

Fundacjauzyrvapieczgciz napisemFundacja,,Na
ratunekdzieciomz chorob4nowotworow4".

5.

Fundacja jest organizacj4 pozarz4dow4prowadz4c4dzialalno6i po4.tku publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6cipoZytku publicznego
i o wolontariacie(ustawao dzialalno6cipo2)tkupublicznego)
(Dz. U. 2003r. Nr 96 poz.873z
p6Zn.zmianami).

s3
l.

Nadz6rnadFundacj4sprawujeministerwla5ciuyds.zdrowiai opiekispolecznej.

2.

CzaslrwaniaFundacjijest nieograniczony
/ nieokre6lony.

RozdzialII
CELE FUNDACJII SPOSOBYREALIZACJI CELOW

TekstjednolityStatutuFundacji,,Naratunekdzieciomz chorob4nowotworowQ"
przyigtyuchwal4RadyFundacjinr 10/2012
z dn.2 kwietnia2012roku.
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s4
Celem Fundacjijest:
l.

udzielanie wszechstronnejpomocy dzieciom dotknigtym chorob4 nowotworow4 oraz innymi
schorzeniami,bgd4cym pod bezpo6redni4lub po6redni4opiek4 Kliniki Transplantacji Szpiku,
Onkologii i Hematologii Dziecigcej Akademii Medycmej we Wroclawiu i ich rodzinom, w tym
pomocy socjalnej o charakterzerzeczowym lub finansowym;

2.

ochronai promocja zdrowia oraz wsparciematerialnedzieci dotknigtych chorob4nowotworow4
i ich rodzin, a w szczeg6lno6ci:
a)

umoZliwienie dzieciom dotknigtym chorobami nowotlvoro\rymi,

korzystania ze

wszystkich Swiatowychosiqgnig6w dziedzinie onkologii,
b)

dziaLanie na rzecz utrzymania wysokiego standardu onkologicznej wiedzy w5r6d
fachowego personelu medycznego pracuj4cego z dzietmi dotknigtymi chorobami
nowotworowyml,

c)

podnoszeniepoziomu spolecznej wiedzy o epidemiologii dziecigcych nowotwor6w, o
znaczenin ich wczesnego wykrywania, o mo2liwo6ciach ich wyleczenia oraz o
Srodowiskowychzagroieniachnowotworami.

Q )

1. Cele,o kt6rych mowa w $ 4, Fundacjarealizujepoprzezprowadzenieodplatneji nieodlatnej
poZykupublicznego.
dzialalno5ci
2. Nieodplatnadzialalno66
poZltkupublicznegoobejmujezadaniaw zakresie:
jako6ci opieki nad dziedmidotknigtymi
a) inicjowaniazmian prawnychna rzecz polepszenia
chorobam
i nowot\aorowym
i.
b) inspirowanie i organizowanie inicj atyw obywatelskich na rzecz wspomaganiawalki
z nowotworami u dzieci,
c) wsp6lprac9 z krajowyni i zagranicznymi odrodkami naukowymi, gospodarczymi
i kulturalnymi,
d) udzielaaie pomocy materialnej oirodkom naukowym prowadz4cym badania w
zakresiechor6b nowotworowvch u dzieci.

plzyjetyuchwal4RadyFundacjillr10/2012
TekstjednolityStatutuFundacji,,Naratunekdzieciomz chorob4nowotworow4"
z dn. 2 kwietnia2012roku.
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e) udost?pniani
e vrz1dzoitmedycznychdla Kliniki TransplantacjiSzpiku,.Onkologii
i Hematologii Dziecigcej Akademii Medycznej we Wroclawiu i jej nastgpc6w
prawnychorazinnychplac6wekonkologiidziecigcej,
f) zakuplek6wi sprzgtujednorazowego,
g) finansowanielub dofinansowylvaniekoszt6wleczeniazagranicznegodzieci w6wczas,
gdy w kraju niemoZliwejest uratowanieZyciachorego,
h) finansowaaie lub

dofinansowanie konferencji i

sympozj6w naukowych

i Szpiku, Onkologii i Hematologii
organizowanychprzez Klinikg Traasplantacj
DziecigcejAkademiiMedycznejwe wsp6lpracyz Zarz4demFundacji,
i) wspieranie dzialalnodci.edytorskiej zwi4zanej z upowszechnianiemwiedzy o
chorobach
nowotworowychu dzieci,
j) udzielanie pomocy socjalnej, w szczeg6lnoScio charakteze finansowym i
rzeczorym, dzieciomdotknigtymchorob4nowotworow4i ich rodzinom.
po2rytku
publicznego
zadania
w zakesie:
3. Odplatna
dzialalno66
obejmuje
i sportowych,
a) organizacji
imprezmlycznych,kulturalnych
pomieszczefi
na leczeniuw Klinice
opiekunomdzieci przebywaj4cych
b) udostgpnianie
Transplantacji
Szpiku,Onkologii i HematalogiiDziecigcejAkademiiMedycznejwe
WroclawiuorazKlinice Transplantacji
Szpiku,Onkologiii HematalogiiDziecigcejAkademii
Medycznejwe Wroclawiu
4. Fundacjamo2e prowadzii dzialalno66gospodarcz4,zgodniez powszechrieobowi4zuj4cymi
przepisami
prawa.

RozdzialIII
MAJATEK I DZIAI,ALNOSC GOSPODARCZAFUNDACJI

s6
z:
realizacjicel6wFundacjisfuz4fixtduszei Srodkirzeczowepochodz4ce
1. Zapewnieniu
a)
dai6w,zbi6reki imprezpublicznych- zar6wnokrajowych,jak i zagr#icznych,
b)

spadk6w,darowizn,zapis6wkajowych izagranicznych,

c)

dotacjilub subwencji,

pEyjgty uchwal4RadyFundacjinr l0/2012
TekstjednolityStatutuFundacji,,Naratunekdzieciomz chorob4nowotworowq"
z dn. 2 kwietnia2012roku.
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d)

dochod6wz maj4tkuruchomegoi nieruchomego,

e)

gospodarczej,
dochod6wz dzialalno5ci

f)

lo/o podatku dochodowegood os6b firycznych, obliczonego zgodnie z odrgbnymi
przepisamii przekazanego
na rzeczFundacji,

2. Dochody,o kt6rych mowa w ust. 1 lit. a), b), c), d), mog4by6 u2ge na realizacjgwszystkich
cel6w statutowychFundacji,z zastrzeieniempostanowieriofiarodawcy.
3. Funduszzaloicielski Fundacjisktadasig z wplat wniesionychprzez zaloirycieliFundacji.Rada
Fundacjioke6li, w drodzeuchwaly,zasadykorzystania
z funduszuzalo2rycielskiego.

s7
1.

Fundacja mole tworzyi, w ramach swojego maj4tku wyodrgbnione fundusze na cele okeSlone
w $ 4 niniejszegostatutu(,,FunduszeCelowe")

7.

Decyzjg

w

sprawie utworzenia Funduszy Celowych,

oke5lenia

wysokodci kwot

przekazywanych na te fundusze, a takZe oke6lenia sposobu dysponowania Srodkami
zgromadzonymi na tych funduszachpodejmuje Rada Fundacji, na wniosek Zarz4du Flndacji
lub 3 czlonk6w Rady Fundacji, kieruj4c sig wol4 dobroczyric6w, spadkodawc6w r
zanisodawc6w.

s8
Fundacja na zasadachog6lnych moLe zawierat umowy i porozumienia z innymi fundacjami oraz
innymi podmiotamikajowymi i zagranicznym
i.

se
l.

FundacjamoZe prowadzi6dzialalno66gospodarcz4
samodzielnie,a tak2e przez specjalnie
j ednostkiorganizacyj
wyodrgbnione
ne orazprzezudzialw innychpodmiotachgospodarczlch.

2.

Fundacjamo2eprowadzi6dzialalno56
gospodarcz4
wyl4czniejako dodatkow4w stosunkudo
I
cel6w.statutowych.

3.

Caly doch6dz dzialalno5cigospodarczejprzemaczonybgdziena realizacjgcel6wstatutowych.

TekstjednolityStatutuFundacji,,Naratunekdzieciomz chorob4nowotworowq"
przyjQtyuchwal4RadyFundaqi nr l0l20l2
z dn.2 kwietnia2012roku.
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4.

Gospodarkafinansowa i ewidencja ksiggowa Fundacji i jej wyodrgbnionychjednostek
organizacyjnych,prowadzonajest na zasadachog6lnych, przewidzianychw powszechnie
przepisach
prawa.
obowi4zuj4cych

5.

Przedmioti zasady prowadzeniadzialalnoScigospodarczejFundacji oke6la ,,Regulamin
gospodarczej".
dzialalno6ci

s10
Fundacjanie maprawapodejmowaniadzialahpolegaj4cych
na
1.

udzielaniupoLryczek
llb zabezpieczaniu
zobowi4zafmaj4tkiemFundacjiw stosunkudo jej
czlonk6w, czlonk6w organ6w Fundacji lub pracownik6wFundacji oraz os6b, z kt6rymi
czlonkowieFundacji,czlonkowieorgan6wFundacjioraz pracownicyFundacjipozostaj4w
zwiqzku mal2eiskim, we wsp6lnym pozyciu albo w stosunku pokrewieristwalub
powinowactwaw linii prostej,pokrewiefstwalub powinowactwaw linii bocznejdo drugiego
stopnia,albos4zwiqzaniz B4u+uprzysposobienia,
opiekilub kurateli,zwanychdalej,,Osobami
Bliskimi",

2.

przekazywaniu
maj4tkuFundacjina rzeczczLonk6w
Fundacji,czlonk6worgan6wFundacjilub
pracownik6wFundacjioraz ich Os6b Bliskich, na zasadachinnych niZ w stosunkudo os6b
jeieli przekazanie
trzecich,w szczeg6lno5ci,
to nastgpujebezplatnielub na preferencyjnych
warunkach,

3.

wykorzystywaniumaj4tku na rzecz czlonk6w Fundacji, czlonk6w organ6w Fundacji lub
pracownik6wFundacjioraz ich Os6b Bliskich na zasadachinnych niZ w stosunkudo os6b
trzecich,chyba2eto wykorzystanie
wynikabezpo6rednio
z celu statutowego
Fundacji,

4.

zakupu towar6w lub uslug od podmiot6w,w kt6rych uczestnicz4czlonkowie Fundacji,
czlonkowiejej organ6wlub pracownicyFundacjiorazich OsobyBliskie, na zasadach
innych
niZw stosunkudo os6btrzecichlub po cenachwyzszychni2 rynkowe.
Rozdzial IV
ORGANYFUNDACJI

$ll
1.

OrganamiFundacjis4:

TekstjednolityStatutuFundacji,Na ratunekdzieciomz chorob4nowotworow4"
przyjgtyuchwal4RadyFundacjinr l0/2012
z dn.2 kwietnia2012roku.
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a) RadaFundacji,

,

b) Zarz4dFundacji,
c) skreilony.
Zwolanie posiedzenia statutowego organu Fundacji nastgpuje za pomoc4 faksu z
jego nadania,za pomoc4list6w poleconychlub za po6rednictwem
potwierdzeniem
poczty
elektronicznej,
za potwierdzeniem
odbioru.Zawiadomienie
o posiedzeniuwinno by6 wyslane
czlonkomorganuFundacji,na co najmniej7 (siedemjdni przeddat4posiedzenia.
Zaproszenie
na posiedzeniestatutowegoorganuFundacjinaleZyskierowadna adresywskazaneFundacji
przez czlonkastatutowegoorganuFundacji.W zaproszeniuna posiedzeniestatutowegoorganu
Fundacji nalezy oznaczy| miejsce, dzieri, godzing i porz4dek obrad posiedzenia,oraz
proponowan4
formgodbycia.iglosowania
na tym posiedzeniu.
3.

W naglych.przlpadkachPrzewodnicz4cy
statutowegoorganuFundacji moZezarz4dzi6inny
spos6bitermin zawiadomienia
czlonk6wstatutowego
organuFundacjio dacieposiedzenia.

,l

Uchwalyorgan6wFundacjizapadaj4nvykl4 wigkszoSci4
g1os6w,prry czym za glosy oddane
uwaza sig glosy ,,2a", ,,przeciw"i ,,wstrzymuj4cesig", w obecno6cico najmniej polowy
czlonk6w,chyba,2e niniejszyStatut lub inny akt wewngtrmy oke6laj4cyspos6bdzialania
danegoorganu,uchwalonyzgodniez postanowieniami
niniejszegoStatutu,przewidujeinny
podejmowan
spos6b
ia uchwaly.

5.

Obrady i uchwaly statutowych organ6w Fundacji s4 protokolowane. Protokoly powinny
zawieralporz4dekobrad,listg obecno5ci
obecnychczlonk6worgan6wFundacji,liczbgglos6w
oddanych za poszczeg6lneuchwaly. Protokoly posiedzeri organ6w statutowych Fundacji
podpisywane
s4przezosobgkieruj4capracamitegoorganui protokolanta.

6.

Glosowanie w przedmiocie powo\lvania i odwob'rvania czlonk6w organ6w statutowych
Fundacjiorazw innychsprawach
osobowychjest
tajne.

7.

W przypadku glosowania nad uchwalami w sprawach dotycz4cych czlonk6w organ6w
statutowychFundacji,nie bierze udzialu w ich podejmowaniuczlonek organustatutowego
Fundacji,kt6regouchwaladotyczy.

Rada Fundacji
I,

$12

TekstjednolityStatutuFundacji,,Naratunekdzieciomz chorob4nowotwo.ow4"przyjgtyuchwal4RadyFundacjinr 10/2012
z dn.2 kwietnia2012roku.
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Mrtu

1.

RadaFundacjiskladasig z5 do 20 czlonk6w.

2.

W skladRadyFundacjiwchodz4
a) zaloiryciele
przedstawiciele;
Fundacjilub ich upelnomocnieni
b) inni czlonkowiepowolanizgodnieze Statutem;
c) Kierownik Kliniki TransplantacjiSzpiku,Onkologii i HematologiiDziecigcejAkademii
Medycmejwe Wroclawiul

3.

PowolanieczlonkaRady Fundacjinastgpujena czasnieoznaczony.

4.

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

5.

RadaFundacjiwybiera spo6r6dswoich czlonk6wPrzewodnicz4cego
oraz dw6ch zast9pc6w
Przewodn
icz4cego.

6.

CzlonkowieRady Fundacji pelni4 swoje funkcje honorowo.Rada Fundacji moZejednak
pnyma6 z t54utu cz{onkostwazwrot uzasadnionychkoszt6w w wysokoSci nie wyaszej niiz
przecighe miesigcmewynagrodzeniew sektorzeprzedsigbiorstwogloszoneprzez Prczesa
Gl6wnegoUrzgduStatystycznego
za rok poprzedni.

$13
l.

PowolanieczlonkaRady Fundacjimozenast4pii,jeZeli z pisemnymwnioskiemwyst4pi co
najmniej

l,/4

skladu

Rady

Fundacji.

Wniosek powinien

zawieral

wskazanie

kandydata/kandydat6w
na czlonka./czlonk6w
RadyFundacji, wrazz uzasadnieniem.
2.

Decyzja o powolaniu nowego czlonka Rady Fundacji zapadawigkszo6ci4213 glos6w,
w obecnofuico najmniejpolowyczlonk6wskladuRadyFundacji.

s14
l.

MandatCzlonkaRadyFundacjiwygasaz chwil4:
a) odwolania,zgodniez postanowieniami
niniejszego
statutu,
b) zLoieniarezygnacji,
c) Smierci,

L

d) prawomocnegoskazaniaCzlonka Rady Fundacji za przest?pstwoumySlne(cigane z
publicznegolub przestgpstwo
oskarZenia
skarbowe.

TekstjednolityStatutuFundacji,,Naratunekdzieciomz chorobqnowotworow4"
pzyjgty uchwal4RadyFundacjinr l0/2012
z dn.2 kwietnia2012roku.
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2.

OdwolanieczlonkaRadyFundacjimoZenast4pi6w przypadkuzaistnieniaokoliczno6ciinnych
niL wskazanew ust. I powy2ej,kt6re w spos6bdlugotrwalyuniemo2liwiaj4b4dLw znaczny
spos6butrudniaj4pelnieniefitnkcji przezczlonkaRadyFundacjialbopowoduj4utratQzaufania
do danegoczlonkaRady,w szczeg6lno6ci:
a) niepelnienia
obowi4zk6wczlonkaRadyFundacjiprzezokresdlu2szyni2 6 miesigcy,
b) zaistnienia
okoliczno$ci,
o kt6rychmowaw $ 15ust. 1 Statutu,
c) ra2?cego
postanowieliStatutu,
naruszenia
d) dzialaniana szkodgFundacji.

3.

jest w drodzeuchwaly
Decyzjaw sprawieodwolaniaczlonkaRady Fundacjipodejmowana
przezRadgFundacji.

4.

Odwolanienastgpuje
na wniosekco najmniejll4 czLonk6w
RadyFundacji.Wniosekpowinien
zawieraipisemne
uzasadnienie.

5.

Po wplynigciuwnioskuo odwolanie,Przewodnicz4cy
Rady FundacjiinformujeczlonkaRady
Fundacji,kt6rego wniosekdotyczy, o wplynigciu wniosku, wnosz4co ustosunkowanie
sig
czlonkaRadyFundacjido wnioskuw terminiel4 dni od datydorgczenia.

6.

Decyzjao odwolaniuczlonkaRadyFundacjizapadawigkszo6ci4213glos6w,w obecnoSci
co
najmniejpolowyskladuRadyFundacji.

7.

Przed glosowaniemprzewodnicz4cy
Rady odczyuje odpowied2,o kt6rej mowa w ust. 5
powyzeJ.

sls
l.

Czlonek Rady Fundacji nie mo2e by6 jednoczeSnieCzlonkiem Zarz4du Fundacji, ani
pozostawa6
z CzlonkiemZarz4duFtndacji w zwi4zkumal2eriskim,
we wsp6lnympo2yciu,w
stosunkupokewiefistwa,powinowactwa
lub podlegloscisluzbowej.

2.

Czlonkiem Rady Fundacji nie moZe byd osoba skazanaprawomocnymwyrokiem za
przestgpstwo
umySlne6ciganez oskarzenia
publicznegolub przestgpstwo
skarbowe.

3.

Czlonek Rady Fundacji ma obowi4zek bezzwlocznegozawiadomieniaRady Fundacji
o zaistnieniuokoliczno6ciopisanychw ust.2.

s16

TekstjednolityStatutuFundacji,,Naratunekdzieciomz chorob4nowotworow4"
przyjQtyuchwal4RadyFundaajin l0l2\l2
z dn.2 kwietnia2012roku.
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1.

PosiedzeniaRady Fundacji odbywaj4 sig w miarg potrzeby, nie rzadziej jednak ni2 raz na
kwartal.

2.

PosiedzeniaRady Fundacji zwoluje Przewodnicz4cyRady 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
RadyFundacji.

3.

PosiedzeniomRady Fundacji przewodniczy Przewodnicz4cy Rady Fundacji, a w razie jego
nieobecno6cijeden z zastgpc6w.

4,

skreilony

5.

Czlonkowie Zarz1du Ftndacli

uczestnicz4 w

posiedzeniach Rady Fundacji o

ile

Przewodnicz4cyRady Fundacji nie postanowi inaczej.

6.

Do udzialu w posiedzeniachRady Fundacji na wniosek Przewodnicz4cegolub czlonk6w Rady
Fundacji mog4 by6 zaproszone przez Przewodnicz4cegoRady Fundacji tak2e inne osoby.
Udzial takich os6b w posiedzeniachRady ma charakterdoradczy

7.

RadaFundacji podejmuje decyzjew formie uchwal.

8.

W razie r6wnej liczby glos6w oddanych za i przeciw przy danej uchwale decyduje glos
Przewodnicz4cegolub zastgpcyPrzewodnicz4cegoprowadz4cegoposiedzenie.

9.

Zarz4d Fwdacji

informuje o posiedzeniach Rady Fundacji wszystkie organy Fundacji,

wymienione w $ ll Statutu.

1 0 . Posiedzenia Rady Fundacji mogq sig odbyrvai za po6rednictwem telefonu, w formie
telekonferencji,przy wykorzystani:uvz4dzeh pozwalaj4cychna prowadzeniewideokonferencji
lub w formie czatu internetowego, jak r6wnieL przy wykorzystaniu innego sposobu
bezpoSredniegoporozumiewania sig na odleglofi umoZliwiaj4cego wzajemne porozumienie
wszystkich uczestnicz4cychw takim posiedzeniuczlonk6w Rady Fundacji. Uchwaly podjgte na
tak odbytym posiedzeniubgd4 waZnepod warunkiem podpisanialisty obecno5ciprznz kaidego
czlonka Rady Fundacji, kt6ry bral w nim udzial oraz protokofu z danego posiedzenia przez
Przewodnicz4cegoRady Fundacji i protokolanta.W protokole z posiedzeniaprzeprowadzonego
w opisanym wyZej trybie czyni sig wzmiankg o tym, Ze posiedzeniezostalo przeprowadzonez
wykorzystaniemSrodk6wbezpo5redniegoporozumiewaniasig na odleglos6.
ll.

Dopus2czasig glosowanie oraz podejmowanieuchwal w trybie pisemnyni, w tym rownie2 przy
wykorzystaniu podpisu elektronicznego, pod warunkiem, ze wszyscy czlonkowie Rady
Fundacji zostali powiadomieni o treSciprojektu uchwaly.

TekstjednolityStatutuFundacji,,Naratunekdzieciomz chorob4nowotworow4"
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lZ.

CztonekRady Fundacjimo2eodda6sw6j glos na pi6mieza poSrednictwem
innegoczlonka
RadyFundacjib4dZkorespondencyjnie.

13.

GlosoddanyprzezczlonkaRadyFundacjiw spos6bopisanyw ust. 12 powyzejuwzglgdniasig
przy obliczeniukworum oraz wyniku glosowania,pod warunkiem,iz Przewodnicz4cy
Rady
Fundacjiotrzymalten glosnie p6ZniejniZw chwili zNzqdzeniaglosowania
na tym posiedzenru
RadvFundac
ii.

s17
1. RadaFundacjijest organemstanowi4cym,
nadzoruj4cym,
a ponadtopelni funkcjeopiniodawczodoradcze.
2. Do zadanRadyFundacji
nalezy:
a) pelnieniefunkcji stanowi4cych,
a w szczeg6lno6ci:
i. powoll.waniei odwolywaniePrezesaZarz4dt, na wniosek Przewodnicz4cego
Rady
Fundacjilub co najmniejY+czlonk6wRady Fundacji,a takZeWice-PrezesSw
Zarz4du
Fundacjina wniosekPrezesa
Zarz7dts;
ii. skreilony;
iii. przyjgcieregulamin6wpracyorgan6wstatutowych
Fundacji;
iv. powo\wanie i likwidacjaorgan6wFundacjiniewymienionych
w $ l l ust. I lit. a), b),
orazustalanieich regulamin6wdzialania;
v. opiniowaniei podejmowaniedecyzjiw przedmiocielokaty kapital6wfundacyjnych,na
wniosekZarz4duFundacjilub 3 czlonk6wRadyFundacji
vi. ustalaniekierunk6w,form izakesu dzialalno6ci
gospodarczej
Fundacji;
vii. decydowanie
o udzialeFundacjiw sp6lkach;
viii. decydowanie
o pol4czeniuFundacjiz inn4fundacj4;
ix. powolywaniez wlasnejinicjatyrry bieglegorewidentado przeprowadzania
na wniosek
RadyFundacjiinspekcjigospodarkiFundacji,kontroli ksi4grachunkowych
orazbadania
celoworicipoczynionych
wydatk6w;
x. podjgciedecyzjio zbyciulub nabyciunieruchomosci
lub udziafuw nieruchomosci;
xi. dokon),wanie
zmianw statucieFundacji;
xii. podejmowanie
decyzjio likwidacjiFundacji;
xiii. przyjmowaniezasadudzielaniadotacjii form finansowania
ze Srodk6wFundacji;

TekstjednolityStatutuFundacji,Na ratunekdzieciomz chorob4nowotworow4"
przyjgtyuchwal4RadyFundacJi\r l\l2\l2
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b) sprawowanie
nadzorunadrealizacj4cel6wFundacji,a w szczeg6lno6ci:
i. skreilony
ii. zatwierdzanie
bud2etuFundacji,
iii. przyjmowanieokresowychsprawozdari
z dzialalnodci
Fundacji,skladanychprzezZarz4d
Fundacji,orazzatwierdzanie
rocznychsprawozdari
fi nansowych,
iv. przyjmowanie corocznej informacji o dzialalno6ciFundacji 'skladanej ministrowi
wlariciwemuds.zdrowiai opiekispoiecznej,
v. ocenianiedzialalnoiciZarz4duFundacjiiudzielaniemu absolutorium,
programuprowadzenia
vi. zatwierdzanie
dzialalno6cigospodarczej
na podstawiematerial6w
i wniosk6wzgloszonych
przezCzlonk6wRadyFundacjilub Zarz4dFundacji,
vii. kontrolowaniei ocenianieco najmniej 1 raz na 6 miesigcycaloksztalhrdzialalno6ci
Fundacji, ze szczeg6lnymuwzglgdnieniemdzialalno6cifinansowo * ksiggowej i
gospodarczej,
c) pelnieniefunkcji opiniodawczo- doradczych,a w szczeg6lno6ci
zajmowaniestanowiskaw
innych sprawachprzedkladanych
przez pozostaleorgany Fundacji lub podejmowanychz
wlasnejinicjatywy.
3. Kaidy z CzLonk6w
RadyFundacjima prawowgl4dudo caloScidokumentacj
i Fundacji.
4. Prznwodnicz4cyRady Fundacji z wlasnej inicjatywy, na wniosek Kierownika Kliniki
Transplantacji
Szpiku,Onkologii i HematologiiDziecigcejAkademiiMedycznejwe Wroclawiu
lub 3 czlonk6wRadyFundacji,moie za24datudzieleniawyja6nieriod poszczeg6lnych
czlonk6w
Zarz4duFundacjii pracownik6wFundacji.

Zarz4d Fundacji

s18
l.

Zarz4dFundacji skladasigz od I do 5 czlonk6wpowoly'r,vanych
przezRadgFundacji.

la.

W przypadku powolania Zarz4du wieloosobowego,mo2na powota6 Wiceprezesads.
Medycznych,Wiceprezesads. Administraqyjnychoraz ewentualnychpozostalychczlonk6w
Zarz4duFundacji

2.

CzlonkowieZarz4duFundacjipowolywanis4 na 4 letniekadencje.Pelnieniefunkcji czlonka
Zarz4duFundacjinie wykluczamo2liwo6cipowolaniana nastgpn4
kadencjg.

TekstjednolityStatutuFundacji,,Naratunekdzieciomz chorob4nowotworow4"
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3.

Prac4Zarz4duFundacjikierujePrezesZarz4du.

4.

Czlonkowie Zarz4du Fundacji mogq pelnii

swoje obowi4zki honorowo lub

zawynagrodzeniem
ustalanymprzezRadgFundacji.
5.

Czlonkiem Zarz4du Fundacji nie moZe by6 osoba skazanaprawomocnymllyrokiem za
przestgpstwo
publicznegolub przestgpstwo
umy6lneScigane
z oskarZenia
skarbowe.

sle
1.

jeZeli z wnioskiemtakim wyst4piPrezes
PowolanieczlonkaZarz4duFundacjimoZenast4pi6,
Zarzqdu.

Wniosek

powinien

zawierat

wskazanie

kandydata,/kandydat6w

na czlonka,/czlonk6w
Zarz4duFundacjiwrazz uzasadnieniem.
2.

Decyzjao powolaniunowegoCzlonkaZarz7duFnndacjizapadawigkszoSci4
2i3 glos6w,w
obecno6ci
najmniejpolowyczlonk6wskladuRadyFundacji.

$20
l.

Czlonkostwo w Zarz4dzie Fundacji wygasa z chwil4 upty"wu kadencji, rezygnacji,
prawomocnegoskazaniaCzlonka Zarz4drl Fundacji za przestgpstwoumydlne Sciganez
oskar2eniapublicznegolub przestgpstwoskarbowe,jego Smiercioraz odwolaniaCzlonka
Zarz4duFundacji.

2.

W przypadku,gdy czlonkowstwow Zarz4dzieFundacjiustajez uplywem kadencj
i Czlonka
Zarz4dtFrndacji,jego mandatwygasaz dniemodbyciaposiedzenia
RadyFundacji,na kt6rym
jest uchwalaw sprawie
zostajedokonanaocenadzialalno6ciZarz4duFundacjii podejmowana
udzieleniaabsolutorium
za ostatnirok peinieniafunkcji CzlonkaZarz4duFundacji.
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l.

Posiedzenia
Zarz4dtFtndacji powinnysig odbyrva6
wedtugpotrzeb,nie rzadziejjednakniL raz
w miesi4cukalendarzowym.

2.

PosiedzeniaZarzqdr Frndacji zwohtjePrezesZzrz4duz wiasnej inicjatyriy, na wniosekinnego
CzlonkaZarzqduFundacji,3czlonk6wRadyFundacjilub Przewodnicz4cego
RadyFundacji,w
terminie 14 dni od dnia zlo2eniawniosku.CzlonekZarz4duFundacjilub czlonkowieRady

TekstjednolityStatutuFundacji,Na ratunekdzieciomz chorobqnowotworow4"
przyjgtyuchwalqRadyFundacjinr l0/2012
z dn.2 kwietnia
2012roku.
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Fundacjiwnioskujqcyo zwolanieposiedzenia
Zarz4duFundacji,powinni l4czniez wnioskiem
przedloirytprojektporz4dkuobrad.
3.

PosiedzeniaZarz4du Fundacji prowadzones4 przez PrezesaZarz4du, a w razie jego
przezCzlonkaZarz4duFundacji,wskazanego
nieobecnoSci,
przezPrezesa
Zarz4dt.
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1.

ZarzqdFundacji podejmujedecyzjew spos6bi w zakesie przewidzianymw regulaminie
Zarz4duFundacji.

2.

Kaldy CzlonekZarz4duFundacjimoZeprowadzii bez uprzedniejrchwaly Zarz4dvFundacji
sprawy nieprzekaczaj4cezakresu zwyktych czynnoSciFundacji, zgodnre z zasadami
ustalonymiw regrlaminieZarz4dlFundacji.

3.

JeZelijednak przed zalatwieniemspra\,'vy,
o kt6rej mowa w ust. 2 powyzej,cho6byjeden z
pozostalychCzlonk6wZarz4duFundacjisprzeciwisigjej przeprowadzeniu
lub jeZeli sprawa
przekracza
zakreszwyklychczynno6ciFundacji,wymaganajestuchwalaZarz4duFundacji.

s23
1.

Do skladaniao6wiadczeri
woli w imieniu Fundacjiuprawnionyjest PrezesZarz4dulub dw6ch
czlonk6wZarz4dudzialaj4cych l4cznie.

2.

Kaldy CzLonekZarz4dt Fundacjipodejmujeszerokorozumianedzialaniaw celu pozyskania
Srodk6wfinansowychdla Fundacjiz dzialafpromocyjnych
Fundacji.

3.

Zarz4dFundacjikierujeb re24c4dzialalnoici4Fundacjii reprezentuje
j4 na zewn4trz.

4.

Zarz4dFundacjizajmujesigwszelkimisprawaminiezastrzezonymi
do kompetencj
i pozostalych
organ6wFundacji,a w szczeg6lnoSci:
a) skreilony
b) opracowuj
e bud2etFundacji,
c) sporz4dza
sprawozdania
z dzialalno6ci
Fundacji,
d) po zatwierdzeniu
przezRadgFundacjirealizujebud2etFundacji,
e) co' najmniej raz na kwanal. przekazujeRadzie Fundacjisprawozdanie
ze swojej
dzialalno6ci,

TekstjednolityStatutuFundacji,,Naratunekdzieciomz chorob4nowotworow4"
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f) skladacorocznieministrowiwla6ciwemuds. zdrowiai opieki spolecznejsprqwozdanra
z
dzialalno6ci
Fundacji;
g) sprawujezarz4dnadmaj4tkiemFundacji,
h) decydujeo przyjgciusubwencji,dotacji,darowizn,spadk6wi zapis6w,
i)

ustala wielkoS6zatrudnieniai wysoko666rodk6wna wynagrodzeniadla pracownik6w
Fundacji,

j)

odpowiada
zarealizacjg
cel6wstatutowych
Fundacji.

k) wystgpujez wnioskiemdo RadyFundacjiw sprawieprzyst4pienia
do sp6lek,
l)

wystgpuje z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie, pol4czeniaorM
likwidacjiFundacji,

m) zatwierdzaregulaminorganizacyjnyjednostekorganizacyjnychFundacji.
5.

Zarz4d Fundacji ponosi odpowiedzialnoif,za prawidlowe i rzetelne prowadzeniespraw
Fundacji,w szczeg6lno3ci
w zakesierachunkowo6ci
i fundusrycelowych.

6.

W sprawach migdzy Fundacj4, a czlonkami Zarz4dl Ftndacli, Fundacjg reprezentuje
Przewodnicz4cy
RadyFundacjilub pelnomocnik,
powolanyprzezRadgFundacji.

skreilony

$24
skreilony

s2s
skreilony

s26
l"

skreSlony

s27
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skreilony
RozdzialV
ZMIANA STATUTU
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l.

Zmiana statutu Fundacji moZe nast4pi6 z inicjagwy Przewodnicz4cegoRady Fundacji, 3
czlonk6wRadyFundacjilub na wniosekZarz4duFundacji.ZmianydokonujeRadaFundacjiw
formie uchwaly.

2.

Uchwaly w sprawiezmiany StatutuFundacji zrprdaj4 wigkszo5ci42/3 glos6w oddanychprzy
obecno6ci
co najmniejpolowyczlonk6wRadyFundacji.
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ROZWIAZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

$2e
1.

Decyzjgo likwidacjiFundacjipodejmujeRadaFundacjiw drodzeuchwalypodjgtejco najmniej
jest na
wigkszo6ci44/5 glos6wwsrystkichczlonk6wRady Fundacji.Uchwalapodejmowana
wniosekZarz4duFundacjilub co najmniejpolowyczlonk6wRadyFundacji.

2.

Rada Fundacji powoluje likwidatoraFundacjiizawiadamia Ministra Zdrowia o likwidacji
Fundacji.

3.

Do obowi4zk6wlikwidatoranalei w szczeg6lno6ci:
a) zgloszenie
wnioskudo s4durejestrowego
o wpisanieotwarcialikwidacji,
b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogloszeriprasowych do zgloszeniaswych
wier4telno6ciw ci4gu3 miesigcyod datyogloszenia,
c) sporz4dzenie
bilansuotwarcialikwidacjij listy wierzycieli,
planufinansowego
d) sp6rz4dzenie
likwidacjii planuzaspokojenia
zobo#4zari,
e) Sci4gnigcie
wier4telnoSci,wypelnieniezobowi4zafi
orazspienig2enie
maj4tkuFundacji,
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f)

przekazanie

wskazanym

podmiotom

Srodk6w

maj4tkowych . pozostabch

po zaspokojeniu wierlzycieli,
g) zgloszenie rioriczenia

likwidacji

do

s4du rejestrowogo vtaz

z

wnlosKlem

o wykredlenieFundacjiz rejestru,
h) przekazaniedokument6wFundacjido archiwum.
4.

Maj4tek pozostaly po

likwidacji

pflerncza

sig

na

cele - statutowe Fundacji,

w szczeg6lnoscipoprzez przekazaniego insgtucjom, kt6rych dzialalnos6 odpowiadatemu
celowiFundacii.

&
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