Statut
Fundacji „FUNDACJA CUORE PODARUJ SERCE”
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Cuore Podaruj Serce” zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona
przez Kamila Stokowskiego - zwanego dalej „Fundatorem”, w dniu 19.02.2016 przed notariuszem
w Łodzi- Justyną Szymczyk, w Kancelarii Notarialnej Justyna Ceterowska Justyna Szymczyk
Notariusze Spółka Cywilna, aktem notarialnym Rep. A nr 258/2016. Fundacja działa na podstawie
przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz
postanowień niniejszego Statutu.
§2
Siedzibą Fundacji jest miasto Ozorków.
§3
Fundacja posiada osobowość prawną.
§4
1. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może działać również na obszarze poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały jako kolejne jednostki terenowe na terenie wskazanym w
Statucie jako obszar działania Fundacji.
5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§5
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw ochrony zdrowia.
§6
1. Fundacja, w celu realizacji celów statutowych może współpracować z innymi podmiotami lub
osobami fizycznymi oraz zatrudniać pracowników.
2. Fundacja, w celu realizowania celów statutowych może również korzystać z pomocy niesionej
przez wolontariuszy.
§7
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji, może dodatkowo używać logo
Fundacji.

§8
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przekazywać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. Fundacja może udzielać członkostwa
honorowego w ramach podziękowania.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§9
Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludzkiego,
polegająca na ratowaniu życia chorych osób, jak i wszelkie działania na rzecz promocji zdrowia i
profilaktyki zdrowotnej.
§ 10

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Wspieranie rzeczowe i finansowe instytucji i placówek, których zadaniem jest działalności, o
której mowa w art. 9
b) Wspieranie innych placówek i instytucji niż określone w pkt a), darami rzeczowymi –
urządzeniami lub aparatami ratującymi życie.
c) Zakup urządzeń, sprzętu i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji i nieodpłatne
przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, o których, mowa w pkt a.
d) Wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne wszelkich działalności promujących
dorobek z zakresu ochrony zdrowia oraz medycyny.
e) Upowszechnianie w internecie oraz we wszelkich środkach masowego przekazu, artykułów
prasowych oraz reportaży, wywiadów w zakresie objętym celami Fundacji.
f) Skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami.
g) Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu osób, których przypadki
mają szczególny charakter.
h) Współpraca z zakładami opieki zdrowotnej, instytucjami państwowymi i samorządowymi,
organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami fizycznymi
działającymi w zakresie objętym celem Fundacji.

i) Wykorzystanie technologii informacyjnych przy opracowaniu instrumentów
edukacyjnych oraz upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk.

§ 11
Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób
fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 12
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1000 zł (jeden tysiąc
złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundację w trakcie jej działania.
§ 13
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 14
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a. darowizn, spadków i zapisów,
b. subwencji i dotacji osób trzecich,
c. zbiórek publicznych i imprez publicznych
2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zbiórek i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Prezes Fundacji 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.
§ 16
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek.
2. Fundacja nie może zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora,
pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułem
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi".

ROZDZIAŁ IV: ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA
FUNDACJI
§ 17
Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§ 18
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację
na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z co najmniej 3 osób, jest powoływany i odwoływany przez Fundatora na czas
nieokreślony.
3. Zarząd składa się z Prezesa i dwóch lub więcej członków Zarządu. Członkiem Zarządu może być
również cudzoziemiec.
4. Prezes, może mianować i odwołać jednego z członków Zarządu na stanowisko Wiceprezesa.
5. Fundator może wchodzić w skład Zarządu, jeżeli jest członkiem Zarządu może również stać na
jego czele jako Prezes. Fundator może być również członkiem innego organu Fundacji, jeśli ten
organ jest powołany.
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatora na czas nieokreślony.
7. Prezes może powołać dodatkowy organ Fundacji w szczególności - odrębny organ kontroli
wewnętrznej lub nadzoru zwany „Radą Fundacji”.
8. Czynność wymieniona w art. §18 ust 7 wymagać będzie zmiany statutu Fundacji.
9. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania. Tryb Odwołania Zarządu opisany jest w art. 19.
10. Zarząd i inne organy Fundacji (jeśli są powołane) obradują na podstawie zatwierdzonych przez
siebie regulaminów.

§ 19
1. Tylko Fundator może odwołać członka zarządu lub/i Prezesa.
2. Odwołanie członka Zarządu lub/i Prezesa przez Fundatora następuje w przypadku:
a) złożenia rezygnacji członka zarządu,
b) śmierci członka zarządu
3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora może również następować w przypadku:
a) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
Zarządu.
c) trwałej niezdolności do sprawowania funkcji,
d) niewypełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
e) nienależytego wypełniania funkcji członka lub naruszenia Statutu,
f) gdy członek Zarządu działa na niekorzyść Fundacji.
4. W przypadku odwołania jakiegokolwiek członka Zarządu, Fundator ma obowiązek powołania
nowego członka zarządu w terminie 14 dni włącznie od złożenia odwołania chyba, że liczba
członków pozostaje nadal zgodna z obowiązkową ilością członków zarządu opisaną w § 18 ust. 2.
5. Wszelkie odwołania nie wymagają zwołania Posiedzenia Zarządu ani fizycznej obecności
odwoływanego. Jednakże odwołany jak i cały Zarząd musi zostać poinformowany o odwołaniu
członka Zarządu lub Prezesa.

6. W przypadku śmierci Fundatora uprawnienia przewidziane w niniejszym Statucie dla Fundatora,
wykonuje jego małżonka (jeśli Fundator posiada) i pełnoletnie dziecko (jeśli Fundator posiada),
bądź działające łącznie pełnoletnie dzieci Fundatora z małżonką Fundatora.

§ 20
Prezes lub/i pozostali członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o
pracę lub też innej umowy cywilnoprawnej. Wszelkie umowy z członkami Zarządu zawiera Prezes
Fundacji lub z upoważnienia Prezesa inny członek Zarządu.
§ 21
Główne Zadania i kompetencje Zarządu Fundacji:
1. Realizacja celów statutowych.
2. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów pracy.
3. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje Fundacji na zewnątrz.
4. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.
5. Podejmowanie uchwał.
6. Przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizny, spadków i zapisów.
7. Występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.
8. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.
9. Tworzenie Biur i oddziałów terenowych Fundacji i ustalanie ich regulaminu.
§ 22
Główne Zadania i kompetencje Prezesa Fundacji:
1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składa Prezes Zarządu lub z
upoważnienia Prezesa inny członek Zarządu Fundacji.
2. Zawieranie jakichkolwiek umów między Fundacją a pozostałymi podmiotami lub osobami
fizycznymi należy do Prezesa lub z upoważnienia Prezesa do innego członka Zarządu.
3. Wszelkie upoważnienia wystawiane przez Prezesa muszą zawierać informację czy są wystawiane
jednorazowo czy też na czas określony lub nieokreślony i czego dotyczą.
4. Prezes lub z upoważnienia Prezesa inny członek Zarządu zatrudnia pracowników, ustala
wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników lub pozostałych
członków Zarządu Fundacji.
5. Prezes lub z upoważnienia Prezesa inny członek Zarządu zatrudnia/powołuje i odwołuje
pracownika na stanowisku Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska
kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji.
§ 23
Pieczę nad majątkiem Fundacji sprawuje Prezes lub z jego upoważnienia inny członek Zarządu.

§ 24
Zarząd w drodze uchwały może powołać, jako swoje ciało doradcze, Zespół Programowy, złożony
z osób skupionych wokół idei Fundacji.

§ 25
Zarząd w celu poprawnego kierowania Fundacją wydaje decyzje podczas Posiedzenia Zarządu lub
Nadzwyczajnego Posiedzenia Zarządu podejmując uchwały zwykłą większością głosów obecnych
na Posiedzeniu Członków w głosowaniu jawnym, w przypadku równej ilości głosów liczy się
ostatecznie głos Prezesa. Wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie Posiedzenia
wszystkich jego członków.
§ 26
Każdy członek Zarządu ma jeden głos.
§ 27
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 28
1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.
2. Prezes może powołać na wniosek Fundatora Nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu w terminie do 7
dni od daty otrzymania wniosku.
3. W Posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć jedynie zaproszeni goście.
4. Wszelkie decyzje podejmowane w Fundacji w odniesieniu do złożonych wniosków muszą być
rozpatrzone jako:
a) Potwierdzające – oznacza akceptacje wniosku
lub
b) Odrzucające – oznacza brak akceptacji i odrzucenie wniosku
5. Forma i sposób zwołania Posiedzenia Zarządu opisana jest w uchwale ustanowionej podczas
pierwszego posiedzenia Zarządu zwołanego wyjątkowo przez Fundatora. Dopuszczalne jest
przesyłanie informacji o Zwołaniu Posiedzenia Zarządu lub Nadzwyczajnego Posiedzenia Zarządu
drogą elektroniczną.
§ 29
1. Członkowie Zarządu w tym Prezes mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenia Prezesa może zatwierdzać Prezes Fundacji lub z upoważnienia Prezesa inny
członek zarządu. Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu może być
zatrudniony w Fundacji na umowę o pracę albo Fundacja może z nim zawrzeć umowę
cywilnoprawną, której przedmiotem będzie prowadzenie spraw Fundacji za
wynagrodzeniem.

3. Decyzje w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu zatwierdza Prezes Fundacji
lub z upoważnienia Prezesa inny członek zarządu.
4. Fundacja może zatrudnić pracowników Biura Fundacji.
5. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu, członków Zarządu i pracowników Biura Fundacji wypłacane
jest z pozyskanych środków, bez naruszenia zasobów finansowych przekazywanych przez
Fundatora.

ROZDZIAŁ V: ZMIANA STATUTU
§ 30
Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
§ 31
Decyzje w przedmiocie zmian Statutu podejmuje Fundator.

ROZDZIAŁ VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacji może połączyć się ona z inną fundacją.
Decyzję o połączeniu podejmuje na wniosek Zarządu, Fundator. Połączenie z inną fundacją nie
może nastąpić, jeżeli wniosek zostanie odrzucony oraz jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
§ 33
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych.
§ 34
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator w drodze uchwały.
§ 35
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

