Uchwała Nr XVIII/52/2011
ZGROMADZENIA FUNDATORÓW
z dnia 3 marca 2011 r.
w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego
w Raciborzu.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U.
z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW
uchwala, co następuje:

§1
Uchwala się tekst jednolity statutu Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu
uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr XVIII/51/2011 Zgromadzenia Fundatorów
z dnia 3 marca 2011 r.
§2
Tekst jednolity statutu Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
§3
Traci moc uchwała nr XVI/41/2010 Zgromadzenia Fundatorów z dnia
4 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Fundacji na rzecz Szpitala
Rejonowego w Raciborzu.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia Fundatorów.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA FUNDATORÓW
Adam Hajduk

Załącznik
do uchwały nr XVIII/52/2011
Zgromadzenia Fundatorów
z dnia 3 marca 2011 r.

STATUT FUNDACJI
"Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu"

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Fundacja pod nazwą "Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu" zwana
dalej "Fundacją" ustanowiona przez Fundatorów aktem notarialnym sporządzonym
przed Notariuszem Ewą Niedziałkowską w Raciborzu dnia 16 lutego 2004 roku działa
na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U.
z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest Racibórz, Plac Okrzei 4.
§4
1. Ministrem sprawującym nadzór ze względu na cele Fundacji jest minister
właściwy ds. zdrowia oraz minister właściwy ds. polityki społecznej w zakresie
działalności pożytku publicznego.
2. Fundacja składa corocznie Ministrom wymienionym w ust. 1 sprawozdanie
ze swojej działalności.
§5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność
również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6
Fundacja używa pieczęci z napisem „Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego
w Raciborzu”.
ROZDZIAŁ II
CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§7
Celem Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
w zakresie ochrony i promocji zdrowia w szczególności poprzez wspieranie Szpitala
Rejonowego w Raciborzu. Działania te, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji
Działalności (Dz. U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.), obejmują:
1. 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowanych:
1) dbanie o dobry klimat społeczny wokół prowadzonej inwestycji mający
utwierdzić władze centralne i wojewódzkie w zamiarze jak najszybszego
zakończenia budowy,
2) wspieranie i podejmowanie inicjatyw, które zmierzać będą do zakończenia
inwestycji i pozwolą w pełni udostępnić nowy obiekt szpitalny,
3) stymulowanie rozwoju bazy materialnej,
2. 85.59.B – kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie
indziej niesklasyfikowane:
1) doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych; w formie:
a. fundowania stypendiów naukowych,
b. organizowania i finansowania stażów naukowych: krajowych
i zagranicznych,
c. organizowania i finansowania sympozjów i innych konferencji naukowych,
d. prowadzenia działalności z zakresu informacji naukowej,
3. 86.90.E – działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie
indziej niesklasyfikowana:
1) finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej,
2) finansowanie prowadzonych przez szpital programów celowych
dla mieszkańców regionu działalności Fundatorów,
3) upowszechnienie i pomoc we wdrażaniu nowoczesnych metod badawczych
i diagnostycznych,
4) wspieranie inicjatyw zmierzających do podniesienia zdrowotności
mieszkańców regionu.
§8
1. Przedmiotem działania Fundacji jest gromadzenie środków materialnych,
wydatkowanie ich dla realizacji celów określonych w § 7 niniejszego statutu.
2. Zadania te Fundacja realizuje poprzez:
a. tworzenie funduszy celowych i wydatkowanie zgromadzonych na nich
środków,
b. działalność stypendialną, pomoc rzeczową, kredytowanie przedsięwzięć,
c. działalność szkoleniową, informacyjno – edukacyjną i wydawniczą,

d. propagowanie informacji o bieżących i długofalowych celach Fundacji tak
w kraju jak i zagranicą,
e. współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym
celami Fundacji,
f. organizowanie kwest, zbiórek pieniężnych, itp. na cele Fundacji.
§9
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 10
1. Fundacja cały uzyskany przychód przeznacza na działalność statutową.
2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na prowadzenie
działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2 000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe i rzeczowe uzyskane
przez Fundację w toku jej działania.
§ 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
§ 13
Dochody Fundacji pochodzą z:
− dotacji,
− darowizn,
− wpłat osób fizycznych, w tym wpłat 1% należnego podatku dochodowego
od osób fizycznych,
− spadków i zapisów,
− subwencji osób prawnych,
− nawiązek sądowych,
− dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
− dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
§ 14
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
o przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie
przewyższa długi spadkowe.
§ 16
Zabrania się prowadzenia działalności polegającej na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji
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) przekazywaniu 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 preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 17
1. Organami Fundacji są:
− Zgromadzenie Fundatorów,
− Zarząd Fundacji,
− Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
§ 18
Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków, za wyjątkiem określonym w § 19 ust.1.

§ 19
1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z osób, które aktem notarialnym ustanowiły
Fundację lub zostały przyjęte w skład Zgromadzenia Fundatorów za zgodą
wszystkich Fundatorów, wyrażoną w drodze odrębnej uchwały.
2. Osoba przyjęta do grona Fundatorów zobowiązana jest do wpłaty na fundusz
założycielski Fundacji kwoty w wysokości 200,00 złotych.
3. Fundatorowi rezygnującemu z udziału w Fundacji nie przysługuje zwrot środków
przekazanych na fundusz założycielski.
§ 20
Wszyscy Fundatorzy mają równe prawa i obowiązki w Fundacji.
§ 21
1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem stanowiącym Fundacji.
2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy podejmowanie uchwał
w sprawach:
− wytyczania i nadzoru nad głównymi kierunkami działania Fundacji,
− zatwierdzenia rocznego preliminarza kosztów działania Fundacji,
− powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji,
− zatwierdzenia corocznego sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności
Fundacji oraz udzielenie mu absolutorium,
− powoływania i odwoływania członków Komisji Rewizyjnej,
− zatwierdzenia corocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
oraz udzielenie jej absolutorium,
− wyrażania opinii w sprawach przedkładanych przez Zarząd Fundacji,
− zmian w statucie Fundacji,
− połączenia lub likwidacji Fundacji.
§ 22
Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwoływane co najmniej 1 raz w roku.
§ 23
1. Uchwały Fundatorów są podejmowane na Zgromadzeniu Fundatorów.
2. Bez odbycia Zgromadzenia Fundatorów mogą być powzięte uchwały,
jeżeli wszyscy Fundatorzy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie,
które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
3. Zgromadzenie Fundatorów odbywa się w siedzibie Fundacji.
4. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Zarząd Fundacji lub Przewodniczący
Zgromadzenia Fundatorów.
5. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską,
za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed
terminem Zgromadzenia Fundatorów.
6. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenie
Fundatorów oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany
umowy Fundacji należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

7. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały,
chyba że cały fundusz założycielski jest reprezentowany na Zgromadzeniu,
a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
8. Fundator lub Fundatorzy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą funduszu
założycielskiego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Fundatorów, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
najbliższego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi
lub Przewodniczącemu Zgromadzenia Fundatorów najpóźniej na miesiąc przed
proponowanym terminem Zgromadzenia Fundatorów.
9. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Fundatorów oraz wnioski
o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone
w porządku obrad.
10. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia
Fundatorów, jeżeli cały fundusz założycielski jest reprezentowany,
a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia
lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
11. Głosowania nad uchwałami są jawne.
12. W przypadku zwoływania Zgromadzenia Fundatorów przez Przewodniczącego
Zgromadzenia o fakcie zwołania Zgromadzenia, jego godzinie, miejscu i porządku
obrad Przewodniczący Zgromadzenia powiadomi pisemnie Zarząd Fundacji
w trybie przewidzianym w ust. 5.
13. Przewodniczącym Zgromadzenia Fundatorów jest Starosta Raciborski.
14. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów
bieżące Zgromadzenie Fundatorów prowadzi osoba wybrana przez obecnych
Fundatorów w drodze głosowania jawnego.
§ 24
Zarząd Fundacji składa się z trzech osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów.
§ 241
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
§ 25
Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes.
§ 26
Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie
do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów, a w szczególności:
− reprezentuje Fundację na zewnątrz,
− opracowuje roczne i wieloletnie programy jej działania,
− sporządza roczne sprawozdania z działalności Fundacji,
− sprawuje zarząd jej majątkiem,
− przyjmuje dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

zastrzeżonych

− ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
− kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów
statutowych,
− przedstawia wnioski w przedmiocie zmiany statutu Fundacji,
− odpowiada na piśmie Komisji Rewizyjnej w sprawie złożonych zastrzeżeń.
§ 27
Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu.
W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu oświadczenie woli w imieniu
Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes, działający
łącznie.
§ 28
Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w § 27, choćby jeden
z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub sprawa
przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała
Zarządu.
§ 29
Pisma i zamówienia handlowe Fundacji kierowane do oznaczonej osoby powinny
zawierać: nazwę fundacji, jej siedzibę i adres.
§ 30
Oświadczenia składane Fundacji oraz pisma doręczone Fundacji mogą być
dokonywane wobec jednego członka zarządu.
§ 31
Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż
raz w miesiącu. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest każdorazowo protokół.
§ 32
W przypadku sprzeczności interesów Fundacji z interesami członka Zarządu, jego
współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi
jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału
w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
§ 33
1. Członkowie Zarządu swoją funkcję pełnią społecznie.
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot
uzasadnionych kosztów, związanych z działalnością Zarządu.

§ 34
1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym
od Zarządu, niepodległym Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej i nadzoru.
2. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji
we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. Komisja Rewizyjna występuje do Fundatorów o zwołanie Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Fundatorów w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości
w prowadzeniu spraw Fundacji.
4. Do szczególnych obowiązków Komisji Rewizyjnej należy ocena sprawozdań,
o których mowa w § 4 pkt 2 w zakresie ich zgodności z księgami
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Zgromadzeniu
Fundatorów pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
5. Komisja Rewizyjna składa Zgromadzeniu Fundatorów roczne sprawozdanie
ze swojej działalności.
6. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie
dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać
rewizji stanu majątku Fundacji.
§ 35
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
§ 36
Członkami Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkowie Zarządu Fundacji ani osoby pozostające z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 37
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji 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.

§ 38
Zgromadzenie Fundatorów w drodze odrębnego regulaminu określi zasady zwrotu
uzasadnionych kosztów związanych z działalnością Zarządu Fundacji i Komisji
Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

§ 39
Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.
§ 40
Zmian niniejszego statutu dokonuje Zgromadzenie Fundatorów, większością
2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy Fundatorów.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
§ 42
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel fundacji.
§ 43
Decyzję o połączeniu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.
§ 44
Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji z powodu niemożności realizowania celów
statutowych podejmuje Zgromadzenie Fundatorów większością głosów.
Zarząd zawiadamia Ministra Zdrowia o likwidacji Fundacji i o sposobie wykorzystania
majątku.
§ 45
W przypadku likwidacji Fundacji jej pozostały majątek przeznaczony będzie
na działalność Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
§ 46
Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA FUNDATORÓW
Adam Hajduk

