Uwzględniając zmianę z dnia 24.11.2017 r.
w Akcie założycielskim Fundacji wspierającej Świdnickie Hospicjum Ojca Pio
do Rep. numer 9542/2017
Ksiądz Biskup prof. dr hab. IGNACY DEC,w imieniu Diecezji Świdnickiej, postanawia nadać:

TEKSTJEDNOLITY
na dzień 24.11.2017 r.
Statutu
Fundacja wspierająca Świdnickie Hospicjum Ojca Pio

Rozdział I
Postanowienia

ogólne

§1
Fundacja pod nazwą: Fundacja wspierająca Świdnickie Hospicjum Ojca Pio, zwana dalej "Fundacją"
ustanowiona przez Diecezję Świdnicką, zwaną dalej Fundatorem, reprezentowaną przez Ks. Biskupa
świdnickiego

Ignacego Deca, aktem

notarialnym

sporządzonym

WINICJUSZA MARKA WÓJCIKIEWICZA do Rep. A numer

w Świdnicy

10239/2014,

przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity:

przez notariusza

działa

na podstawie

Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz.

203 z późno zm.), przepisów prawa kościelnego oraz postanowień niniejszego statutu.
§2

Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Świdnica.
§4
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla wykonania

swych zadań statutowych

terenowe, biura i przedstawicielstwa
3. W

zakresie

pracowników

niezbędnym

do

Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki

oraz oddziały.

realizacji

celów

statutowych

Fundacja

może

zatrudniać

na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku

prawnego, osobom fizycznym i prawnym, wykonywanie określonych zadań lub czynności.
4. Fundacja może ustanawiać medale honorowe

i wyróżnienia,

osobom fizycznym i prawnym

zasłużonym dla Fundacji.
§5
1. Fundacja jest ustanowiona na czas nieoznaczony.
2. Nadzór nad działalnością fundacji sprawuje Minister Zdrowia.
§6
Fundacja używa pieczęci z napisem "Fundacja wspierająca Świdnickie Hospicjum Ojca Pio".
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Rozdział II
Cele i zadania Fundacji

§7
1. Celem Fundacji jest:
a) materialne

i duchowe

przebywających
w

Świdnicy,

wspieranie

w Świdnickim
prowadzonych

Hospicjum

osób

cierpiących

na schorzenia

ograniczające

życie

Ojca Pio oraz Zakładzie Opieki Leczniczej z siedzibą

przez Niepubliczny

Zakład

Opieki

Zdrowotnej

Caritas

Diecezji

Świdnickiej;
b) umożliwianie

osobom, o których mowa w pkt. a, bytowania w warunkach odpowiadających

godności człowieka;
c)

podtrzymywanie

tradycji

narodowej, obywatelskiej

narodowej,

pielęgnowanie

polskości

oraz rozwój

świadomości

i kulturowej;

d)

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

e)

promowanie

porządku

i bezpieczeństwa

publicznego

oraz

'-.../

przeciwdziałanie

patologiom

społecznym;
f)

promocji i organizacji wolontariatu;

g)

organizacja wypoczynku dla wolontariuszy i ich bliskich;

h)

upowszechnianie

i)

działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

j)

prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zgodnym z celem Fundacji;

k)

działalność charytatywna,

I)

pomoc społeczna.

2.

Fundacja

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

jednoczy

ludzi

dobrej

woli

gotowych

wspierać

inicjatywy

Fundacji

w zakresie realizacji działań, wskazanych w ust. la.
3.

5.

Fundacja prowadzi nieodpłatnie działalność pożytku publicznego w zakresie:
a.

działalności charytatywnej

(PKD 94.99.Z);

b.

ochrony i promocji zdrowia (PKD 88.99.Z);

c.

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

d.

wypoczynku dzieci i młodzieży (PKD 79.90.C);

e.

promocji i organizacji wolontariatu

'-.,J

(PKD 87.99.Z);

(PKD 94.99.Z).

Cel Fundacji, o którym mowa w ust. l, realizowany będzie poprzez:
a. organizowanie i prowadzenie zbiórek pieniężnych i rzeczowych; kwest, zbiórek publicznych
i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze, z których dochód będzie przeznaczony na
utrzymanie i rozbudowę placówek, o których mowa w ust. 1;
b. organizowanie imprez o charakterze charytatywnym;
c. organizowanie szkoleń i konferencji;
d. współpracę w celu rozwoju działalności opiekuńczo -leczniczej

e. organizowanie

i

finansowanie

działalności

wydawniczej

szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej;
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i opieki paliatywnej;

w

f.

prowadzenie

działalności

promocyjnych

informacyjnej

przy użyciu środków

i edukacyjnej,

masowego

w tym

kampanii

reklamowych,

przekazu oraz wszelkich innych metod

propagowania wiedzy na temat zdrowia i opieki zdrowotnej;
g. współpracę

w

celu

niepełnosprawnych
i innymi

rozwoju

opieki

paliatywnej

z organizacjami pozarządowymi,

organizacjami

działającymi

z instytucjami państwowymi

oraz w

rehabilitacji

hospicjami, instytucjami

na rzecz nieuleczalnie

chorych

osób

naukowymi

i ich rodzin oraz

i samorządowymi;

h. upowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych
profilaktycznej

zakresie

i prowadzenie działalności

w środowiskach młodzieży szkolnej oraz zakładach pracy;

i.

upowszechnianie idei wolontariatu;

j.

organizowanie obozów, imprez turystycznych i integracyjnych dla wolontariuszy i ich bliskich;

k. promocja edukacji i idei integracji środowiska hospicyjnego.
6.

Określone wyżej cele fundacji jak również sposoby ich realizacji mogą być zmienione poprzez

zmianę niniejszego statutu.

§8
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem uzyskanego z tego tytułu
dochodu na cele statutowe Fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a. wydawanie książek (PKO 58.11.Z);
b. wydawanie gazet (PKO 58.13.Z);
c. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKO 58.14.Z);
d. pozostała działalność wydawnicza (PKO 58.19.Z);
e. produkcja artykułów piśmienniczych (PKO 17.23.Z);
f. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKO 85.59.B);
g. działalność wspomagająca edukację (PKO 85.60.Z);
h. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKO 49.39.Z).
Rozdział III
Władza nadrzędna
§9
1.

Nadrzędną władzę nad Fundacją sprawuje Fundator, który:

a)

powołuje Fundację do istnienia;

b)

nadaje jej Statut;

c)

dokonuje zmian w Statucie;

d)

powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji i Rady Fundacji;

f)

przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności Fundacji;

g)

likwiduje Fundację.

Rozdział IV
Organy Fundacji
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§

10

1. Organami Fundacji są:
a)

Rada Fundacji;

b)

Zarząd Fundacji.

2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
3. Członkowie

Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku

pokrewieństwa

lub powinowactwa,

nie mogą też wobec członków-Zarządu pozostawać w stosunku

podległości z tytułu zatrudnienia.
§

11

1. Rada Fundacji składa się z trzech osób.
2. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator.
3. Członków Rady Fundacji powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Fundacji trwa
trzy lata. Ilość kadencji członków Rady Fundacji jest nieograniczona.

§

12

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
1. odwołania przez Fundatora w szczególności w przypadku:
a. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
b. naruszenia postanowień statutu Fundacji;
c. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
2. upływu kadencji,
3. śmierci jej członka;
4. złożenia przez niego rezygnacji;
5. przekroczenia BO-tego roku życia;
6. dłuższego niż trzymiesięczny

okres niepełnienia

obowiązków

członka lub nieuczestniczenia

w

trzech kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji w danym roku kalendarzowym.

§13
W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie Fundacji lub odwołania osoby w niej zasiadającej
w trakcie trwania

kadencji, Fundator powołuje

w jego miejsce nowego członka Rady do końca

trwania kadencji.
§

14

1. Rada Fundacji jest jej organem nadzorczym i doradczym.
2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
a) rozpatrywanie

i opiniowanie

programów

działania

Fundacji, rocznych planów

finansowych

Fundacji i sprawozdań z działalności Fundacji;
b) ustalanie kierunków i metod działania Fundacji;
c) proponowanie

zmian Statutu.
§

1. Członkowie

Rady

Fundacji

na

jej
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pierwszym

4

posiedzeniu

4

siebie

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
2. Przewodniczący

Rady

Przewodniczącego,

Fundacji,

i sekretarza Rady Fundacji.

natomiast

są uprawnieni

wiceprzewodniczący

do występowania

w imieniu

tylko

z

upoważnienia

Rady Fundacji w okresach

pomiędzy jej posiedzeniami.
§ 16
1. Pracami Rady Fundacji kieruje jej przewodniczący.

2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
dwa razy w roku.

3. Posiedzenia

Rady

Fundacji

wiceprzewodniczącego

zwoływane

są

przez

jej

przewodniczącego

lub

z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu czy Fundatora.

4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane

pisemnie listami poleconymi

lub w formie

elektronicznej - e-mailami.

5. Posiedzenia

Rady

elektronicznej,
\.........'

Fundacji

mogą

być

w sposób umożliwiający

prowadzone

porozumienie

członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego

przy

użyciu

środków

komunikacji

się wszystkich uczestniczących w nim
przy użyciu takich środków uznaje się

miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien

być

podpisany przez prowadzącego posiedzenie oraz wyznaczonego przezeń protokolanta.
6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu lub
inne zaproszone przez nią osoby.

§

1. Z wyjątkiem

przypadków

określonych

17

statutem

uchwały

Rady Fundacji zapadają zwykłą

większością głosów w obecności co najmniej dwóch jej członków.
2. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego,

a w razie jego

nieobecności - głos wiceprzewodniczącego.
3. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane

bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania

pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

§

18

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech członków.
2. Skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Ilość kadencji członków Zarządu Fundacji jest nieograniczona.
4. Zarząd Fundacji w całości oraz jej poszczególni członkowie

mogą być odwołani

przez Radę

Fundacji lub Fundatora przed upływem kadencji. Rada Fundacji podejmuje uchwałę w tym zakresie
jednomyślnie

w obecności wszystkich członków Rady.
§

19

Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:
1. upływu kadencji;
2. śmierci członka Zarządu;
3. odwołania przez Fundatora lub Radę Fundacji w szczególności w przypadku:
a) złożenia przez członka Zarządu rezygnacji;
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b) naruszenia postanowień statutu Fundacji;
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
d) nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub nie
uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu w danym roku kalendarzowym.
§

20

§

21

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji.
2. Zarząd działa według

regulaminu

uchwalonego

przez Radę Fundacji, zatwierdzonego

przez

Fundatora.
§

22

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
a) uchwalanie programów działania oraz rocznych planów finansowych Fundacji;
b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
c) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
d) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji;
e) troska o należyty dobór osób przy pomocy których Fundacja realizuje swoje cele;
f) proponowanie

zmian Statutu;

g) przyznawanie medali lub wyróżnień o którym mowa w § 2 punkcie 5;
h) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa.
2. Prezes Zarządu Fundacji:
a) reprezentuje

jednoosobowo

Fundację

z przepisami prawa, postanowieniami

na zewnątrz

i występuje

w jej

imieniu

zgodnie

statutu oraz uchwałami Rady i Zarządu;

b) zwołuje posiedzenie Zarządu Fundacji.
3. Zarząd ponosi odpowiedzialność
w tym także za odpowiednie

za właściwe finansowanie

działalności statutowej

lokowanie jej środków majątkowych,

Fundacji,

zapewniające przewidywane

przychody i trwałość majątku Fundacji.

§

23

Do składania oświadczeń woli 'i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest: Prezes Zarządu
- jednoosobowo

lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§

1. Dla dokonania

24

czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie

przez Zarząd formalnej uchwały.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo
o posiedzeniu Zarządu.

3.

6

fou

zawiadomieni

4. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności
- głos Wiceprezesa Zarządu.
§ 25

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji
albo innego członka Zarządu lub Fundatora.
Rozdział V
Majątek

§

Fundacji

26

1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 (słownie: jeden
tysiąc) złotych w całości przekazany przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundacje
w toku działania.
"--'"

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§

27

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) środków ze zbiórek i imprez publicznych;
c) dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych;
d) z przychodów z posiadanego przez Fundację majątku nieruchomego,

ruchomego i innych praw

majątkowych;
e) 1% podatku dochodowego przekazywanego przez osoby fizyczne i prawne;
f) prowadzenia statutowej działalności Fundacji.
2. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.
3. W przypadku powołania

Fundacji do dziedziczenia Prezes Zarządu składa oświadczenie woli

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. Cały dochód

Fundacji pochodzący

ze źródeł wskazanych w Statucie

przeznaczany jest na

działalność statutową Fundacji.
§ 28
Osoby fizyczne i osoby prawne,
jednorazowej
stosowne

lub

które dokonują

na rzecz Fundacji darowizny

lub subwencji,

łączne], w wysokości równej co najmniej 5.000 złotych, uzyskują, o ile wyrażą

życzenie, tytuł

.Dobrodzieja

Fundacji". Tytuł ten jest przyznawany

Fundatora i ma charakter osobisty.

§

29

Fundacja nie może:
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przez Zarząd lub

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków,
członków

organów

lub pracowników

oraz osób z którymi

małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa
powinowactwa

pracownicy

lub powinowactwa

pozostają

w związku

w linii prostej, pokrewieństwa

w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu

lub

przysposobienia,

opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej 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 warunkach preferencyjnych;
c) wykorzystywać

majątku Fundacji 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 ze statutowego celu Fundacji;
d) dokonywać

zakupu towarów

lub usług od podmiotów,

w których

uczestniczą członkowie

Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 30

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych, a w części określonej przez Zarząd
Fundacji - w kasie Fundacji.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizowanie
statutowych

celów

oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
§ 31

1. Fundacja prowadzi

gospodarkę

finansową

i księgi rachunkowe

zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa.
2. Zarząd Fundacji zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi

roczne sprawozdanie

finansowe

Fundacji.

Rozdział VI
Postanowienia

końcowe

§ 32

Patronem Fundacji jest św. Ojciec Pio z Pietrelciny.
§ 33

1. Zmiany statutu dokonuje Fundator.
2. Propozycja zmiany statutu może zostać zgłoszona przez Zarząd lub Radę Fundacji.
§ 34

1. Fundacja ulega likwidacji wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku
możliwości pozyskiwania środków finansowych

niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których

została ustanowiona albo osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.

2. O likwidacji Fundacji decyduje Fundator, który wyznacza likwidatora.
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3. Do obowiązków

likwidatora

należą wszelkie czynności mające na celu likwidację

Fundacji,

w szczególności czynności związane z zakończenie prowadzonej przez Fundację działalności.
4. Składniki majątku pozostałego po likwidacji

Fundacji zostają przeznaczone na rzecz Diecezji

Świdnickiej.

§

35

1. Statut został utworzony przez Fundatora w dniu 4. listopada 2014 r.
2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
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