Statut Fundacji Babci Aliny
Wersja z dnia 21-go listopada 2013 roku

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja Babci Aliny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Annę Wydrych zwaną dalej Fundatorem, aktem
notarialnym (Repertorium A Numer 4676/2011) sporządzonym przez notariusza Mariusza
Świerczka jego w Kancelarii Notarialnej w Bielsku Białej przy ul. Nad Niprem 2 w dniu 24
sierpnia 2011.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Bielsko-Biała.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i współpracować z
organizacjami zagranicznymi.
4. Realizacja celów statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami i organizacjami.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
§4
1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§5
1. Cel Fundacji to działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie pomocy społecznej,
pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki i edukacji, promocji wolontariatu i
ochrony i promocji zdrowia, szczególnie w zakresie wspierania ruchu hospicyjnego i
pomocy nieuleczalnie chorym, i niepełnosprawnym, oraz ich rodzinom i opiekunom.
§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
a) wszelkie działania podejmowane na rzecz godnego życia w chorobie i godnego umierania,
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b)
c)
d)
e)

promowanie ruchu hospicyjnego,
promowanie i wspieranie wolontariatu,
propagowanie rozwoju edukacji o opiece paliatywnej w domu i w hospicjum,
organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, sprzętu medycznego
oraz leków, środków opatrunkowych itd. dla polskich hospicjów,
f) pomoc dla polskich hospicjów, w tym pomoc finansowa z przeznaczeniem na
konkretne cele (np. szkolenia),
g) wspieranie, w tym finansowe, hospicjów domowych i stacjonarnych oraz innych
placówek dla chorych i niepełnosprawnych,
h) pomoc dla osób chorych na choroby nieuleczalne oraz ich rodzin i opiekunów,
i) pomoc dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów,
j) pomoc dla osieroconych i rodzin w żałobie,
k) współpracę z polskimi hospicjami,
l) współpracę z polskimi organizacjami koordynującymi ruch hospicyjny w Polsce,
m) współpracę z organizacjami pozarządowymi i państwowymi w kraju i za granicą
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z krajowymi i zagranicznymi
fundacjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi,
n) organizację w kraju i za granicą imprez promujących ruch hospicyjny, i udział w takich
imprezach,
o) organizację imprez promujących sport i zdrowe życie, i udział w takich imprezach,
p) zbieranie funduszy na potrzeby polskich hospicjów,
q) organizację i udział w imprezach fundraisingowych w kraju i za granicą,
r) organizację zbiórek i kwest pieniężnych w kraju i za granicą,
s) pozyskiwanie sponsorów,
t) działania informacyjne i promocyjne Fundacji,
u) inne, zgodne z prawem, działania podejmowane, aby osiągnąć cele statutowe
Fundacji.
2. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego:
a) wszelkie działania podejmowane na rzecz godnego życia w chorobie i godnego umierania,
b) promowanie ruchu hospicyjnego,
c) promowanie i wspieranie wolontariatu,
d) propagowanie rozwoju edukacji o opiece paliatywnej w domu i w hospicjum,
e) organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, sprzętu medycznego
oraz leków, środków opatrunkowych itd. dla polskich hospicjów,
f) pomoc dla polskich hospicjów, w tym pomoc finansowa z przeznaczeniem na
konkretne cele (np. szkolenia),
g) wspieranie, w tym finansowe, hospicjów domowych i stacjonarnych oraz innych
placówek dla chorych i niepełnosprawnych,
h) pomoc dla osób chorych na choroby nieuleczalne oraz ich rodzin i opiekunów,
i) pomoc dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów,
j) pomoc dla osieroconych i rodzin w żałobie,
k) współpracę z polskimi hospicjami,
l) współpracę z polskimi organizacjami koordynującymi ruch hospicyjny w Polsce,
m) współpracę z organizacjami pozarządowymi i państwowymi w kraju i za granicą
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z krajowymi i zagranicznymi
fundacjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi,
n) organizację w kraju i za granicą imprez promujących ruch hospicyjny, i udział w takich
imprezach,
o) organizację imprez promujących sport i zdrowe życie, i udział w takich imprezach,
p) zbieranie funduszy na potrzeby polskich hospicjów,
q) organizację i udział w imprezach fundraisingowych w kraju i za granicą,
r) organizację zbiórek i kwest pieniężnych w kraju i za granicą,
s) pozyskiwanie sponsorów,
t) działania informacyjne i promocyjne Fundacji,
u) inne, zgodne z prawem, działania podejmowane, aby osiągnąć cele statutowe
Fundacji.
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3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu
działalności pożytku publicznego.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§7
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne
mienie i fundusze nabyte przez Fundację w toku działania.
§8
1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:
a. donacji, darowizn, spadków i zapisów od osób prawnych i fizycznych w kraju i za
granicą,
b. subwencji od osób prawnych i fizycznych w kraju i za granicą,
c. dotacji i subwencji od instytucji charytatywnych w kraju i za granicą,
d. dochodu ze zbiórek, kwest i imprez publicznych,
e. nieruchomości i praw majątkowych,
f. odsetek bankowych,
g. dochodu z imprez fundraisingowych,
h. przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
i. odpisów od podatku przekazywanych w trybie art.27 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie,
j. działalności gospodarczej.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową i pokrycie niezbędnych kosztów prowadzenia statutowej działalności
Fundacji.
3. Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
5. Fundacja nie może:
a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do swoich 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”,
b. przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków 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,
c. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. zakupywać towar lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
§9
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w
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rozmiarach służących realizacji celów statutowych i wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego.
2. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku
publicznego.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a. działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12),
b. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z
wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
c. działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
(PKD 59.1),
d. pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19),
e. innych działalności według decyzji Zarządu.
Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 10
1. Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
Rada Fundacji
§ 11
1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.
Jeżeli do upływu pięcioletniej kadencji nowa Rada nie zostanie powołana, dotychczasowa
Rada pełni wszystkie funkcje przez następną kadencję.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
4. Funkcję członka Rady i Przewodniczącego Rady można pełnić przez więcej niż jedną
kadencję.
5. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. śmierci członka.
8. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
9. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej.
10. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 12
1. Do zadań Rady należy w szczególności:
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a. sprawowanie nadzoru nad realizacja celów Fundacji,
b. rozpatrywanie i opiniowanie programów działania Fundacji, rocznych planów
finansowych Fundacji i sprawozdań z działalności Fundacji,
c. nadzór nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji,
d. opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności,
e. proponowanie zmian statutu Fundacji,
f. wybór składu Rady na następną kadencję.
§ 13
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenie Rady może być zwołane na wniosek Zarządu lub każdego członka Rady.
3. Posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów.
5. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
6. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.
8. Posiedzenia Rady mogą odbyć się przez telefon, albo inne metody komunikacji, dzięki
której wszyscy członkowie Rady mogą mówić do siebie i słyszeć wszystkich innych
członków Rady. Każdy członek, który bierze udział w ten sposób jest traktowany jako
obecny na posiedzeniu.
9. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i
Fundator, o ile Rada nie postanowi inaczej.
10. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone inne osoby zgodnie z decyzją
Rady.
Zarząd
§ 14
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 7 osób, w tym Prezesa, powoływanych na pięcioletnią
kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu i Prezesa można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Jeżeli do upływu pięcioletniej kadencji nowy Zarząd nie zostanie powołany,
dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje przez następną kadencję.
4. Pierwszy skład Zarządu i Prezesa powołuje Fundator.
5. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Zarząd.
6. Fundator może zostać członkiem Zarządu lub też innego organu Fundacji.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu, i przez to
pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu Fundacji.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
.
§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a
w szczególności:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
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sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
podpisywanie umów, sprawozdań finansowych i innych dokumentów w imieniu
Fundacji,
h. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
i. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji i
przeznaczeniu majątku zlikwidowanej Fundacji,
j. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów,
k. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
l. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej,
m. wybór Prezesa i składu Zarządu na następną kadencję.
d.
e.
f.
g.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest publikować roczne sprawozdanie z działalności
Fundacji.
§ 16
1. Zarząd może podejmować decyzje:
a. za pomocą uchwał zatwierdzonych na posiedzeniach Zarządu według art. 17,
b. pisemnych wniosków podpisanych przez co najmniej połowę członków Zarządu,
jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej,
c. wniosków potwierdzonych pocztą elektroniczną przez co najmniej połowę
członków Zarządu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 17
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy na rok.
2. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek Rady lub każdego członka Zarządu.
3. Posiedzenie Zarządu winno być zwołane nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia
wniosku.
4. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
Informacja o terminie posiedzenia może być wysłana pocztą elektroniczną, a w przypadku
braku takiej możliwości listem poleconym. Informacja ta powinna być dostarczona, na co
najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem chyba, że wszyscy członkowie Zarządu
zgodzą się na wcześniejszy termin.
5. Decyzje podczas posiedzenia podejmowane są zwykłą większością głosów osób
obecnych, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu mogą odbyć się przez telefon, albo inne metody komunikacji, dzięki
której wszyscy członkowie Zarządu mogą mówić do siebie i słyszeć wszystkich innych
członków Zarządu. Każdy członek, który bierze udział w ten sposób jest traktowany jako
obecny na posiedzeniu.
Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 18
1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.
Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 19
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów.
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§ 20
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej
zmianie cele Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd, bezwzględną
większością głosów.
§ 21
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, bezwzględną większością głosów.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej
organizacji o zbliżonych celach.

Podpis

Data:

Anna Wydrych – Członek Zarządu
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