STATUT
Dolnośląskiej Fundacji Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej
Na Ratunek Chorym i Poszkodowanym
,,PŁOMYK NADZIEI''
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów.
§2
Fundacja została ustanowiona przez Marię Mazur,Ryszarda Piotra Mazura, i Janusza Mieczysława
Wiśniewskiego, zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym Rep.A nr 4047/2017
sporządzonym przez notariusza Łukasza Szczęsnego w kancelarii notarialnej we Wrocławiu w dniu
15.05 2017r .na podstawie przepisów oraz niniejszego statutu.
§3
Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.
§4
Fundacja posiada osobowość prawną.
§5
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Może tworzyć oddziały,
zakłady, ośrodki i biura. Decyzję w sprawie utworzenia w/w jednostek, struktury organizacyjnej
i zakresu działania podejmuje Zarząd po uzyskaniu pozytywnej opinii fundatorów.
2. Nazwa fundacji może być tłumaczona na inne języki.
§6
Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
§7
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister do spraw zdrowia.
§8
Fundacja może ustanawiać medale honorowe i przeznaczać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji.

§9
Fundacja używa pieczęci z napisem:
Dolnośląska Fundacja Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej Na Ratunek
Chorym i Poszkodowanym ,,PŁOMYK NADZIEI''

ROZDZIAŁ II
CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 10
1. Celem Fundacji jest:
wspieranie działalności mającej na celu ochronę zdrowia.
wspieranie rozwoju podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia.
promocja i organizacja wolontariatu.
pomoc osobom chorym (w tym chorym onkologicznie) i poszkodowanym strażakom,
członkom ich rodzin, funkcjonariuszom i pracownikom Państwowej i Ochotniczej Straży
Pożarnej.
5) pomoc osobom chorym (w tym chorym onkologicznie) i poszkodowanym, nie związanych z
Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną.
6) promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
7) wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej.
8) reprezentowanie interesów pacjentów chorych, poszkodowanych i ich rodzin.
9) tworzenie odpowiednich warunków dla uprawiania, rozwoju i popularyzacji sportu
masowego i rekreacyjnego, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i osób starszych.
10) integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą.
1)
2)
3)
4)

2. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
1) udzielenie wszechstronnej pomocy osobom chorym i poszkodowanym, członkom ich
rodzin, strażakom, funkcjonariuszom i pracownikom Państwowej i Ochotniczej Straży
Pożarnej.
2) pozyskiwanie środków materialnych i finansowych.
3) pomoc osobom chorym, poszkodowanym, nie związanym z Państwową i Ochotniczą Strażą
Pożarną.
4) udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia placówkom zajmującym się
działalnością profilaktyczną, leczniczą i opiekuńczą bez względu na formę prowadzonej
działalności.
5) reprezentowanie osób chorych, chorych na nowotwory i poszkodowanych, wobec organów
administracji państwowej oraz ośrodków medycznych.
6) współpracę z ośrodkami zwalczania chorób onkologicznych na terenie Rzeczpospolitej i za
granicą
7) udzielanie i wspieranie pomocy psychologicznej osobom chorym, poszkodowanym i ich
rodzinom
8) podejmowanie i wspieranie szerzenia idei wolontariatu.
9) tworzenie odpowiednich warunków dla uprawiania, rozwoju i popularyzacji sportu
masowego szczególnie wśród dzieci, młodzieży, oraz osób starszych.
10) integrowanie procesu szkoleniowego ze sportem.
11) organizowanie imprez i zawodów sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych.

12) członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne celach
statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
3. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej
pożytku publicznego. Szczegółowy zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej określa
odrębna uchwała Zarządu.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski wniesiony przez fundatorów o łącznej wartości
300 zł słownie: (słownie: trzysta złotych), po 100 zł (słownie: sto złotych) oraz środki finansowe,
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
§ 11
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 12
Dochody fundacji pochodzą z:
1) subwencji, darowizn, spadków i zapisów.
2) ze zbiórek i imprez publicznych.
3) z praw majątkowych przekazanych Fundacji nieodpłatnie bądź odpłatnie.
4) dotacji, subwencji i innych środków publicznych.
5) odsetek bankowych.
6) działalności odpłatnej pożytku publicznego.
§ 13
W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, Zarząd 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.
§ 14
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz
pracownicy 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) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Jej organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków Jej organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
4) zakupu towarów lub usług od członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób
bliskich, jak również podmiotów, w których uczestniczą ww. osoby, na zasadach innych niż
od osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§ 15
Organami Fundacji są:
1. Rada Nadzorcza Fundacji.
2. Rada Programowa Fundacji.
3. Zarząd Fundacji.
§ 16
1. Rada Nadzorcza jest organem o uprawnieniach kontrolnych i nadzorczych.
1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 członków. Fundator może wchodzić w skład
Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz
jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących. Rada Nadzorcza może powołać Sekretarza.
3. Członków Rady Nadzorczej powołują i odwołują Fundatorzy.
4. Odwołanie przez Fundatorów członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji możliwe
jest w przypadku działania członka Rady Nadzorczej na szkodę Fundacji, naruszającego jej
dobre imię lub działającego sprzecznie z celami Fundacji.
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata.
6. Członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z
7. członkostwa, zaistnienia przeszkody określonej w § 17 lub śmierci członka Rady
Nadzorczej. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej i przez to pozbawienie go członkostwa w
Radzie może nastąpić w wyniku odwołania go przez fundatorów, albo uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Nadzorczej. Fundator nie może być w ten
sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Nadzorczej.
§ 17
1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej
1)
nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej;
2)
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)
nie mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją;

3. Członkowie Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenia o nieistnieniu przeszkód
opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
§18
2. Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na
kwartał. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu jednak
bez prawa głosu.
3. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
2/3 ogólnej liczby Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego. Każdy członek ma jeden głos.
5. Uchwały Rady Nadzorczej są skutecznie podjęte jeżeli wszyscy członkowie zostali
zawiadomieni o posiedzeniu. Nie dotyczy to sytuacji gdy wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej są obecni i nie wnoszą sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani co do
poszczególnych propozycji punktów porządku obrad.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może zwoływać każdy jej członek z własnej inicjatywy albo
na wniosek Zarządu albo Fundatora zgłoszonej w formie pisemnej.
7. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin pracy Rady Nadzorczej.
§ 19
Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności;
1. ocena pracy Zarządu i zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z
działalności Fundacji.
2. udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
3. kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji.
4. nadzór nad działalnością fundacji.
5. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
6. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
§ 20
Każdy członek Rady Nadzorczej jest uprawniony w celu wykonywania swych zadań do:
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszystkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji oraz żądania wyjaśnień od Zarządu.
2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 21
1. Rada Programowa składa się z co najmniej z pięciu członków.
2. Rada Programowa jest organem doradczym dla pozostałych organów Fundacji, a jej
działalność ma na celu wskazywanie nowych kierunków działania oraz najnowszych
osiągnięć medycyny w zakresie leczenia chorób i profilaktyki.
3. Kadencja członków Rady Programowej trwa cztery lata.
4. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza.
5. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin pracy Rady Programowej.
6. Członków pierwszej Rady Programowej powołują Fundatorzy, a członków Rady na
następne kadencje Rada Nadzorcza.

§ 22
1. Zarząd Fundacji składa się od 4 do 10 osób, w tym Prezesa, 2 Wiceprezesów i Sekretarza
powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów. Fundator może zostać członkiem
Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania, śmierci, podjęcia uchwały
o nieudzieleniu absolutorium oraz zakończenia kadencji członka Zarządu.
4. Zarząd Fundacji lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów.
5. Odwołanie przez Fundatorów członka Zarządu przed upływem kadencji możliwe jest w
przypadku działania członka Zarządu na szkodę Fundacji, naruszającego jej dobre imię lub
działającego sprzecznie z celami Fundacji.
6 Fundator nie może być odwołany z Zarządu Fundacji.
§ 23
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w
obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i
niemajątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
4. Zarząd Fundacji może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji.
5. Zarząd co roku, do dnia 30 marca zobowiązany jest przekładać Radzie Nadzorczej
sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji.

§ 24
Do zadań Zarządu i jego członków należy w szczególności:
1. realizowanie celów statutowych,
2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalaniu ich wynagrodzenia,
3. opracowanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
4. opracowanie regulaminów,
5. zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad majątkiem Fundacji,
6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
7. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków,
8. realizowanie wszystkich działań nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25
Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków. Zmiana statutu może dotyczyć celów Fundacji.
§ 25

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków.
§ 26
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia jej celów, dla których została powołana albo w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje na pisemny wniosek Zarządu Rada Nadzorcza większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej 4/5 członków.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Rady Nadzorczej na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.
§ 27
Po śmierci fundatorów ich kompetencje będzie wykonywał Zarząd Fundacji.

Wroclaw dnia 27 kwietnia 2017 r.

Podpisy fundatorów.
Maria Mazur

…...................................................

Ryszard Piotr Mazur

…....................................................

Janusz Mieczysław Wiśniewski

…......................................................

