STATUT
Fundacji Na Rzecz Dzieci z Wadami Serca

„COR INFANTIS”
uchwalony w dniu 28 września 2007 roku
(wyciąg)
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Nazwa Fundacji
Fundacja pod nazwą: Fundacja na Rzecz Dzieci z Wadami Serca „Cor Infantis”
zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez Fundatora – Panią Edytę Annę
Paradzińską aktem notarialnym sporządzonym w dniu 28 września 2007 roku przez
notariusza w Lublinie Iwonę Wach za rep. A nr 5318/2007 , działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (DZ.U. z 1991r. Nr 46, poz.
203 z późniejszymi zmianami) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz postanowień
niniejszego Statutu.
§2
Teren działania, siedziba Fundacji
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania celów społecznych i gospodarczych, Fundacja może prowadzić
działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy
z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację
innych organizacji pożytku publicznego.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek
prawa handlowego.
5. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873, dalej :
ustawa o działalności pożytku publicznego).
6. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu
społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w § 4 Statutu Fundacji działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
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7. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność
nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy
o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo
wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów
i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
8. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać
będzie na realizację celów statutowych.
§3
Czas trwania
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
Rozdział II
Przedmiot działania Fundacji
§4
Cele i formy działania Fundacji. Odznaczenia Fundacji
1. Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia dzieci
z wadami serca, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a także
udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym.
2. Fundacja realizuje swoje cele wymienione w § 4 ust.1 powyżej - poprzez:
1)

wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów
i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących
poprawie zdrowia lub ratowaniu życia dzieci z wadami serca.

2)

organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego
oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci z wadami
serca.

3)

wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,

4)

organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów
rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,

5)

zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb
życia codziennego,

6)

pomoc finansową i rzeczową,

7)

podejmowanie i wspieranie działań służących rozwojowi kardiochirurgii
dziecięcej,

8)

skupianie wokół celów Fundacji działaczy społecznych;

9)

współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej,
placówkami służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i
międzynarodowymi działającymi na rzecz pomocy chorym dzieciom;

Statut fundacji (wyciąg)
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10) fundowanie subsydiów socjalnych;
11) działalność edukacyjna w zakresie realizowania celów statutowych fundacji.
3. Osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym
osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji, mogą być
przyznane odznaki, medale honorowe, nagrody lub wyróżnienia.
Rozdział III
Majątek Fundacji
§5
Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości (…), przyznany
w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte
w trakcie działalności Fundacji.
§6
Dochody Fundacji, Sponsorzy Fundacji
1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą
w szczególności z :
a) darowizn, spadków, zapisów;
2. dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych;
a) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
b) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
c) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy
w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku
znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację wszystkich celów Fundacji.
5. 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.
6. 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.
Statut fundacji (wyciąg)
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7. 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.
8. Fundacja może nadawać tytuł Sponsora Fundacji:
1) osobie fizycznej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji w wysokości co
najmniej 5.000 zł i wyraziła zgodę na nadanie jej tego tytułu,
2) osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości
prawnej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji kwoty w wysokości co
najmniej 10.000 zł i wyraziła zgodę na nadanie jej tego tytułu.
9. Tytuł Sponsora Fundacji nadaje Zarząd Fundacji.
§7
Działalność gospodarcza Fundacji
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Przedmiotem
w zakresie:

działalności

gospodarczej

Fundacji

może

być

działalność

2.1. Szpitalnictwo (85.11.Z);
2.2. Praktyka lekarska (85.12.Z);
2.3. Praktyka stomatologiczna (85.13.Z);
2.4. Działalność paramedyczna (85.14.A);
2.5. Działalność pogotowia ratunkowego (85.14.B);
2.6. Działalność pielęgniarek i położnych (85.14.C);
2.7. Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej
nie sklasyfikowana (85.14.D);
2.8. Działalność wydawnicza (22.1 - PKD),
2.9. Działalność poligraficzna (22.2 - PKD),
2.10. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (22.3 - PKD),
2.11. Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży (85.31.A - PKD);
2.12. Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania (85.32.C – PKD);
2.13. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (85.32.B – PKD);
2.14. Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (92.72.Z
-PKD),
2.15. Działalność związana ze sportem, pozostała (92.62.Z – PKD),
2.16. Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (92.34.Z
– PKD),
Statut fundacji (wyciąg)
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2.17. Działalność obiektów kulturalnych (92.32.Z –PKD)
2.18. Produkcja filmów i nagrań wideo (92.11.Z – PKD),
2.19. Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (92.12.Z – PKD),
2.20. Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna (85.14.D -PKD),
2.21. Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem (85.31.B -PKD),
2.22. Badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z – PKD),
2.23. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(74.14.A -PKD),
2.24. Reklama (74.40.Z -PKD),
2.25. Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A -PKD),
2.26. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B
-PKD).
2.27. Nauka języków obcych ( 80.42.A ).
3. Przy podejmowaniu przez Fundację określonego rodzaju działalności, jeżeli na jej
uruchomienie polskie prawo wymaga koncesji bądź zezwoleń, Fundacja może
prowadzić taką działalność wyłącznie po ich uzyskaniu. Prowadzenie działalności
wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia może być rozpoczęte po
uprawomocnieniu się stosownych decyzji.
§8
Sposób dysponowania majątkiem Fundacji
1. Dochody Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację jej celów
statutowych. Zarząd Fundacji przeznacza na prowadzenie działalności
gospodarczej kwotę (…) pochodzącą z darowizny dokonanej przez Fundatora.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyodrębnionych zakładów.
§9
Finanse Fundacji, księgi rachunkowe
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach
określonych odrębnymi przepisami. Rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym.

Statut fundacji (wyciąg)
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Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 10
Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji
§ 11
Rada Fundacji
1. Rada Fundacji składa się od 4 (czterech ) do 11 (jedenastu) osób.
2. Członkowie Rady Fundacji:
2.1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami
Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
z tytułu zatrudnienia,
2.2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej,
2.3. za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział
w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.
3. (…)
4. Rada Fundacji powołuje pozostałych członków Rady Fundacji oraz członków na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję.
5. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady , reprezentuje ją na
zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji.
§ 12
Kompetencje Rady Fundacji
1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu
zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1.0. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa
Fundacji,
2.0. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu
Fundacji,
3.0. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
4.0. uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
5.0. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału
zgromadzonych środków,
Statut fundacji (wyciąg)
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6.0. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych
Fundacji,
7.0. ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
8.0. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz
o utworzeniu oddziału lub filii Fundacji,
9.0. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia,
10.0. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
§ 13
Posiedzenia Rady Fundacji
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego
Rady Fundacji, nie rzadziej niż jeden raz w roku. W posiedzeniach tych
uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów,
przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy
składu jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji lub
Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
3. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw, decyduje głos
Przewodniczącego Rady Fundacji, lub w razie jego nieobecności,
Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
4. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen
powoływanych w tym celu specjalistów.
5. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby
i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,
a także inne osoby.
6. Udział osób wymienionych w ust. 5 w posiedzeniach Rady Fundacji ma charakter
jedynie doradczy.
7. Uchwały Rady Fundacji mogą być także podejmowane w trybie obiegowym, tj.
w formie pisemnej [ w tym i za pośrednictwem faksu ] bądź za pośrednictwem
poczty elektronicznej , w ten sposób, że treść uchwały zostanie doręczona
poszczególnym członkom Rady i złożą oni swoje podpisy pod tą uchwałą , bądź
prześlą swoje głosy do siedziby Fundacji w formie pisemnej [faksowej ] lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej .

Statut fundacji (wyciąg)
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§ 14
Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się od 2 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych
przez Radę Fundacji, przy czym pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator.
2. Pierwszy Zarząd został powołany przez Fundatora w składzie:
a.

Michał Tomasz Pyty

–

Prezes Zarządu,

b.

Edyta Paradzińska

–

Wiceprezes Zarządu,

c.

Krzysztof Ways

–

Członek Zarządu,

d.

Aleksandra Martyna Lignar –

Członek Zarządu.
§ 15

Wygaśnięcie członkostwa Zarządu
1. Kadencja członków Zarządu trwa dwa lata.
2. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby
uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się funkcji członka
Zarządu lub odwołania uchwałą Rady Fundacji.
§ 16
Kompetencje Zarządu
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji
dotyczących Fundacji, nie zastrzeżonych do kompetencji Fundatora, a w
szczególności:
a) realizacja celów Fundacji,
b) opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
d) sporządzanie preliminarzy dochodów i wydatków;
e) wykonywania zatwierdzonych planów dochodów i wydatków;
f) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
g) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych
organizacji oraz o ich tworzeniu,
h) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
i) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia,
utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.
j) przyznawanie odznak, medali honorowych, nagród oraz wyróżnień;
Statut fundacji (wyciąg)
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k) nadawanie tytułu Sponsora Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów na
Posiedzeniach Zarządu. W przypadku równości głosów – decyduje głos Prezesa
Zarządu Fundacji.
4. Bez odbycia Posiedzenia Zarządu mogą być podejmowane uchwały jeżeli
wszyscy Członkowie Zarządu wyrażą na piśmie zgodę na podjęcie uchwały. W
takim przypadku uchwała zostanie podjęta w formie pisemnej [ w tym i za
pośrednictwem faksu ] bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ten
sposób, że treść uchwały zostanie doręczona poszczególnym członkom Zarządu
i złożą oni swoje podpisy pod tą uchwałą , bądź prześlą swoje głosy do siedziby
Fundacji w formie pisemnej [ faksowej ] lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej .
§ 17
Regulamin organizacyjny Zarządu
Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami może zostać
określony w regulaminie uchwalonym przez Zarząd.
§ 18
Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji
Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji lub
Wiceprezes Zarządu samodzielnie oraz dwóch Członków Zarządu działających
łącznie.
Rozdział V
Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji
§ 19
Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji
1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na
wniosek Zarządu Fundacji.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 ( dwóch
trzecich ) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady
Fundacji.
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Rozdział VI
Likwidacja Fundacji
§ 20
Likwidacja Fundacji
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
§ 21
Sposób likwidacji Fundacji
1. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu Fundacji, albo inne osoby
wskazane przez Fundatora.
2. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji,
w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których zakres działalności
odpowiada celom Fundacji.
§ 22
Postanowienia końcowe
1. Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Statut fundacji (wyciąg)
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