FUNDACJA SZPITALNA

Pro vita hominis plena
( Dla pełnego życia człowieka )

STATUT

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Fundacja o nazwie „ Fundacja Szpitalna Pro vita hominis plena” została ustanowiona
przez
1) Mariolę Tyrę
2) Henryka Błaszczyka
zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 2. 07. 2015r.
przez notariusza Monikę Warońską w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy Placu
Kaszubskim nr 8/209.
§ 2.
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3.
Czas działania Fundacji jest nieokreślony.
§ 4.
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.
§ 5.
Organem nadzorującym działalność Fundacji jest Minister Zdrowia.
§ 6.
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa krajowe
i zagraniczne oraz przystępować do innych podmiotów i fundacji o podobnym profilu
działalności.
1

§ 7.
1. Fundacja posiada logo.
2. Fundacja używa pieczęci z jej nazwą i siedzibą oraz innych pieczątek z danymi
identyfikacyjnymi Fundacji i członków Zarządu.
§ 8.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, nagrody i wyróżnienia, przyznawane
osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla Fundacji.
§ 9.
Fundacja
prowadzi
działalność
statutową
na
rzecz
osób
chorych
i niepełnosprawnych, szczególnie osób w stanach apalicznych i innych stanach zaburzeń
świadomości oraz ich najbliższych.
§ 10.
1.Fundacja w ramach swojej działalności statutowej realizuje zadania publiczne,
szczególnie w zakresie:
a) działań na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
b) zapewnienia opieki osobom długotrwale unieruchomionym,
c) otoczenia opieką i wsparciem rodzin osób chorych,
d) ochrony i promocji zdrowia,
e) działalności charytatywnej,
f) działań edukacyjnych, oświatowych i naukowych,
g) działań kulturalnych,
h) promocji i organizacji wolontariatu.
§ 11.
1. Fundacja w swej działalności kieruje się duchem ewangelicznym i zasadami etyki
katolickiej.
2. Członkowie Fundacji oraz zatrudniane przez nią osoby, niezależnie od ich przekonań
czy wyznania, biorą udział w permanentnej formacji duchowej, mającej na celu
zapewnienie wysokiej jakości świadczeń w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia.
3. Działalność Fundacji skierowana jest do osób potrzebujących pomocy zgodnie
z celami statutowymi, niezależnie od ich statusu społecznego, narodowości czy religii.
Wszelkie działania przeciwne tej zasadzie i noszące jakiekolwiek znamiona
dyskryminacji, uznane będą za poważne naruszenie zasad i idei powstania Fundacji.
4. Fundacja może podejmować współpracę z bractwami i instytutami życia duchowego,
których członkowie mogą być powoływani do władz Fundacji na podstawie
odnośnych zapisów niniejszego Statutu.
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II.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 12.
Misją Fundacji jest wszechstronne wspieranie osób chorych i niepełnosprawnych
oraz ich najbliższych.
§ 13.
1. Celem działania Fundacji jest:
1. szeroko rozumiana działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do władz
i ogółu społeczeństwa odnośnie problemów osób chorych i niepełnosprawnych oraz
ich rodzin;
2. organizowanie i zapewnienie opieki osobom chorym, szczególnie w stanach
apalicznych i w innych rodzajach zaburzeń świadomości;
3. propagowanie idei opieki długoterminowej ze szczególnym uwzględnieniem roli
pielęgniarek i pielęgniarzy;
4. szkolenie i doskonalenie umiejętności personelu medycznego i administracyjnego
w zakresie opieki długoterminowej;
5. kształtowanie wśród opiekunów chorych – profesjonalistów i wolontariuszy – takich
postaw, aby ich praca miała zawsze „oblicze miłości”;
6. propagowanie właściwego stosunku do osób, które wskutek choroby bądź trwałego
kalectwa są wyobcowane społecznie, prowadzenie działań na rzecz ich reintegracji;
7. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinach ochrony zdrowia,
opieki społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin;
8. działalność kulturalna służąca integracji i wspieraniu osób chorych
i niepełnosprawnych;
9. udzielanie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym
uwzględnieniem osób w śpiączce i w stanach apalicznych, osób wybudzonych ze
śpiączki i stanów zaburzeń świadomości oraz ich rodzin;
10. działania skierowane do młodzieży oraz osób szukających sensu i celu życia,
ukazujące etos i piękno służby drugiemu człowiekowi, całkowicie zależnemu od
innych, podkreślające wartość cierpienia i jednocześnie wolę życia;
11. promocja i organizacja wolontariatu;
12. rozwój zawodowy i osobowy wolontariuszy poprzez pracę indywidualną
oraz w grupie, zaangażowanie w tworzenie i realizację projektów, uczestnictwo
w kursach szkoleniowych mających na celu przygotowanie do wykonywania
konkretnych prac w ramach wolontariatu.
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§ 14.
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) szeroko rozumianą działalność informującą o problemach ludzi chorych,
szczególnie pozostających w stanie apalicznym i o potrzebie zapewnienia
im opieki oraz o działaniach Fundacji;
2) organizowanie konferencji, sympozjów, wykładów, prelekcji itp. w celu dotarcia
do władz i społeczeństwa z informacją o problemach osób chorych, szczególnie
w stanach apalicznych i innych stanach zaburzeń świadomości;
3) podejmowanie działań mających na celu legislacyjne uregulowanie statusu osób
w stanie apalicznym i prawną ochronę ich życia aż do naturalnej śmierci;
4) tworzenie i prowadzenie placówek opieki długoterminowej dla przewlekle
chorych;
5) pozyskiwanie i zakup sprzętu, wyposażenia i środków medycznych;
6) zapewnienie wszechstronnej pomocy i wsparcia rodzinom i bliskim osób chorych;
7) otoczenie opieką dzieci i dorosłych osieroconych, zapewnienie im różnych form
wsparcia;
8) działania edukacyjne skierowane do bliskich osób chorych i niepełnosprawnych;
9) organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób
pracujących z osobami chorymi i niepełnosprawnymi;
10) współpracę ze specjalistami krajowymi i zagranicznymi oraz z ośrodkami
badawczymi w celu zapewnienia jak najlepszej opieki i rehabilitacji
podopiecznym Fundacji;
11) opracowywanie i wydawanie publikacji z zakresu medycznych i innych aspektów
opieki nad osobami z zaburzeniami świadomości;
12) podejmowanie działań edukacyjnych propagujących ideę opieki długoterminowej;
13) wymianę doświadczeń zawodowych oraz wszechstronną współpracę
z organizacjami o pokrewnym profilu działalności;
14) współpracę z organami administracji samorządowej i państwowej, osobami
prawnymi i fizycznymi, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i za granicą;
15) działalność promującą wolontariat wśród różnych grup społecznych;
16) organizowanie zbiórek rzeczowych i pieniężnych na realizację celów statutowych;
17) podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacją celów Fundacji.
§ 15.
1. Cele oraz zakres działania Fundacji mogą ulec zmianie w przypadku ich rozszerzenia
lub wyspecjalizowania w kierunku zgodnym z Misją i ideą powstania Fundacji.
2. O zmianach celów i zakresu działania Fundacji decydują Fundatorzy.
Może się to odbywać w następującym trybie :
1) Zarząd Fundacji proponuje zmiany oddzielną uchwałą, zatwierdzoną przez
Radę Fundacji i Fundatorów,
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2) Rada Fundacji inicjuje zmiany oddzielną uchwałą zatwierdzoną
przez Fundatorów,
3) Fundatorzy oddzielną uchwałą dokonują określonych przez siebie zmian.
3. Uchwalone zmiany wprowadza w życie Zarząd Fundacji.

III.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 16.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 zł ( dwóch tysięcy
złotych ), z czego 1000 zł ( jeden tysiąc złotych ) jest przeznaczony na działalność
gospodarczą.
§ 17.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 18.
1. Dochody Fundacji pochodzą z :
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji i subwencji osób prawnych;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
e) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;
f) innych wpływów prawem nie zakazanych.
2. Wszystkie dochody Fundacji przeznaczone są w całości na realizację celów
statutowych.
3. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznacza się wyłącznie na realizację celów
statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji, włącznie
z jej prowadzeniem i utrzymaniem.
§ 19.
W przypadku otrzymania przez Fundację darowizny lub spadku, Zarząd składa
oświadczenie o ich przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy
w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny darowizny
lub spadku znacznie przewyższa ciążące na nich ewentualne długi.
§ 20.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad,
określonych odrębnymi przepisami.
2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie
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może być przeznaczony do podziału między członków Fundacji ani ich rodzin, chyba
że takie wykorzystanie środków wynika z celów statutowych Fundacji.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie :
a) działalności wydawniczej ( PKD 58.1 )
b) działalności poligraficznej ( PKD 18.1 )
c) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów ( PKD 82.30.Z )
d) pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku
i osób niepełnosprawnych ( PKD 87.30.Z )
e) pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych ( PKD 88.10.Z )
f) pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską
(PKD 87.10.Z)
g) reklamy ( PKD 73.1)
h) pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B )
i) badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii ( PKD 72.1.Z )
j) badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych
i technicznych ( PKD 72.19.Z )
k) reprodukcji zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
l) pozostałej działalności związanej z informatyką (PKD 72.60)
m) sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową (PKD 47.79.Z )
n) pozostałej działalności komercyjnej (PKD 74.84.B)
§ 21.
1. O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Zarząd, który też taką
działalność organizuje i nią kieruje.
2. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną, z której dochód w całości
przeznaczony będzie na cele statutowe Fundacji.
3. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowił inaczej.
§ 22.
1. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem
Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników
oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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”,
2. Wykluczone jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
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do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach;
3. Wykluczone jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego;
4. Nie jest możliwy zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.
§ 23.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i
z obowiązującymi przepisami prawa.

IV.

ewidencję księgową zgodnie

WŁADZE FUNDACJI
§ 24.

1. Władzami Fundacji są :
a) Zarząd Fundacji – organ zarządzający,
b) Rada Fundacji – organ nadzorujący i opiniotwórczy,
c) Fundatorzy – organ nadzorujący i decyzyjny
2. Członkiem Zarządu Fundacji ani Rady Fundacji nie może być osoba skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
§ 25.
Zarząd
1. Zarząd składa się z jednej lub wielu osób. Na czele Zarządu stoi Prezes.
2. Prezesem jest jeden z Fundatorów lub wskazana przez nich osoba. W przypadku
niemożności wskazania takiej osoby przez Fundatorów, wyboru Prezesa dokonuje
Rada Fundacji.
3. Prezes powołuje i odwołuje pozostałych członków Zarządu.
4. Członkowie Zarządu są powoływani na okres dwóch lat, kadencje mogą być
wielokrotnie przedłużane.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje po upływie kadencji, jeśli nie została ona przedłużona
na kolejne dwa lata oraz w wyniku odwołania lub śmierci członka Zarządu.
6. Odwołanie z Zarządu następuje w przypadku :
a) złożenia rezygnacji,
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b) choroby lub innych okoliczności powodujących trwałą niezdolność do pełnienia
funkcji w Zarządzie,
c) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
d) poważnego naruszenia postanowień Statutu,
e) podejmowania lub promowania działań niezgodnych z ideą powstania
i celami Fundacji.
7. Zarząd Fundacji :
a) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji i przedstawia
je do zatwierdzenia Radzie Fundacji,
b) sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji, przedstawia je stosownym
organom administracji publicznej oraz Radzie Fundacji,
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
odpowiada za realizację celów statutowych i wyniki działalności,
d) pozyskuje środki finansowe na działalność statutową Fundacji,
e) przyjmuje subwencje, spadki, darowizny, zapisy na rzecz Fundacji,
f) podejmuje decyzje o przystąpieniu do innych podmiotów lub podjęciu z nimi
współpracy,
g) ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
h) inicjuje i wprowadza zmiany w zakresie celów i działalności Fundacji, zgodnie
z § 15. pkt. 2. niniejszego Statutu,
i) inicjuje i wprowadza zmiany w Statucie Fundacji, zgodnie z § 29. pkt. 1.
niniejszego Statutu,
j) podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
k) reprezentuje Fundację.
8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji oraz jej reprezentowania
uprawniony jest jednoosobowo Prezes lub dwóch członków Zarządu działających
łącznie.
9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia
Prezesa Fundacji ustala Rada Fundacji, a pozostałych członków Zarządu – Prezes
Fundacji.
10. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, większością głosów
obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający
ma Prezes Fundacji.
11. Posiedzenia Zarządu odbywają się z inicjatywy Prezesa Fundacji, nie rzadziej jednak
niż raz w miesiącu.
12. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
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§ 26.
Rada Fundacji
1. Rada Fundacji jest organem nadzoru Fundacji, odrębnym od Zarządu
i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru;
2. Rada Fundacji liczy 3 – 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez
Fundatorów;
3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami organu
zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa czy podległości służbowej;
4. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na dwuletnie kadencje, które mogą być
wielokrotnie przedłużane. Skrócenie kadencji poszczególnych członków Rady
następuje w analogicznych sytuacjach, jak w § 25. pkt. 6. niniejszego Statutu.
5. Spośród członków Rady Fundacji Fundatorzy wybierają jej Przewodniczącego.
W sytuacji niemożności dokonania takiego wyboru przez Fundatorów, członkowie
Rady sami wyłonią ze swego grona Przewodniczącego;
6. Członkostwo w Radzie Fundacji jest honorowe i nieodpłatne. Dopuszczalny jest
zwrot kosztów poniesionych w związku z wypełnianiem funkcji w Radzie.
7. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów
znajdujących się w posiadaniu Fundacji i jej struktur.
§ 27.
Kompetencje Rady Fundacji :
1. Sprawowanie nadzoru, kontrolowanie i opiniowanie działalności Zarządu;
2. Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów;
3. Zatwierdzanie
rocznych
i
okresowych
sprawozdań
finansowych
i merytorycznych;
4. Inicjowanie i opiniowanie nowych działań Fundacji;
5. Wydawanie opinii w sprawach merytorycznych i innych, przedłożonych
przez Zarząd;
6. Inicjowanie i zatwierdzanie zmian w zakresie celów i działalności Fundacji,
zgodnie z § 15. pkt. 2. niniejszego Statutu.
7. Inicjowane i zatwierdzanie zmian w Statucie Fundacji, zgodnie z § 29. pkt. 1.
niniejszego Statutu.
§ 28.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo
na pisemny wniosek Zarządu lub Fundatorów.
3. Dla ważności posiedzenia Rady Fundacji wymagana jest obecność co najmniej
50 % członków Rady.
9

4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym każda
uchwała wymaga zgody Przewodniczącego Rady Fundacji.
§ 29.
Zmiana Statutu
1. O zmianie Statutu Fundacji decydują Fundatorzy. Może się to odbywać
w następującym trybie :
1) Zarząd Fundacji proponuje zmiany oddzielną uchwałą, zatwierdzoną przez
Radę Fundacji i Fundatorów,
2) Rada Fundacji inicjuje zmiany oddzielną uchwałą zatwierdzoną przez
Fundatorów,
3) Fundatorzy oddzielną uchwałą dokonują określonych przez siebie zmian.
2. Uchwalone zmiany wprowadza w życie Zarząd Fundacji.
V.

1.
2.

3.
4.

LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 30.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana
lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują jednomyślnie Fundatorzy,
po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. W przypadku niemożności podjęcia decyzji
przez Fundatorów, uchwała o likwidacji Fundacji może być podjęta jednomyślnie
przez Radę Fundacji.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji, mocą uchwały
Fundatorów lub w drugiej kolejności Rady Fundacji, mogą zostać przekazane na
cele zgodne z misją i celami Fundacji lub na rzecz działających w Polsce fundacji
o podobnych celach.
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