STATUT
FUNDACJI WIEWIÓRKI JULII
Tekst jednolity

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Nazwa Fundacji
Fundacja pod nazwą: „Fundacja Wiewiórki Julii”, zwana dalej "Fundacją", ustanowiona
przez Fundatora - Dżuliettę Kiworkową, na mocy aktu notarialnego z dnia 12 września 2005
r. (rep. A nr 7125/2005), sporządzonego przez Notariusza Pawła Cupriaka, w jego Kancelarii
Notarialnej w Warszawie, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (DZ.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami), przepisów ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2003 r., nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.”
§2
Teren działania, siedziba Fundacji
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania lub współpracować z nimi.
§3
Czas trwania
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
Rozdział II
Przedmiot działania Fundacji
§4
Cele i formy działania Fundacji. Odznaczenia Fundacji
1. Celem Fundacji jest:
1) niesienie wszelkiego rodzaju pomocy stomatologicznej i medycznej osobom jej
potrzebującym, a w szczególności dzieciom oraz młodzieży z wadami rozwojowymi,
osobom starszym i niepełnosprawnym;
2) niesienie wszelkiego rodzaju pomocy stomatologicznej i medycznej dzieciom oraz
młodzieży z placówek socjalnych, typu dom dziecka oraz rodzina zastępcza;
3) regularne bezpłatne konsultacje i przeglądy grup dzieci w wieku przedszkolnym na
terenie województwa mazowieckiego;
4) wspieranie i organizowanie działań związanych z opieką stomatologiczną i medyczną
nad dziećmi oraz młodzieżą z wadami rozwojowymi, osobami starszymi i

niepełnosprawnymi;
5) pomoc i programy na rzecz dzieci i młodzieży, mające na celu propagowanie zasad
higieny i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
2. Fundacja może wspierać inne instytucje i organizacje, których działalność jest zbieżna z
celami Fundacji.
3. Fundacja realizuje swoje cele wymienione w § 4 ust.1 poprzez nieodpłatną działalność
pożytku publicznego w zakresie:
1) leczenie dzieci oraz młodzieży z wadami rozwojowymi, osób starszych i
niepełnosprawnych;
2) prowadzenie poradni stomatologicznej i medycznej;
3) tworzenie programów i badań dla osób potrzebujących pomocy stomatologicznej i
medycznej;
4) finansowanie leczenia stomatologicznego i medycznego osobom dotkniętym ubóstwem;
5) skupianie wokół celów Fundacji działaczy społecznych;
6) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami
służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi
działającymi na rzecz szerzenia pomocy stomatologicznej i medycznej osobom jej
potrzebującym;
7) fundowanie stypendiów naukowych i subsydiów socjalnych;
8) działalność edukacyjną w zakresie realizowania celów statutowych fundacji.
3a. Fundacja może także realizować swoje cele przez odpłatną działalność pożytku
publicznego w zakresie wymienionym w § 4 p.3, w szczególności poprzez:
1) leczenie dzieci oraz młodzieży z wadami rozwojowymi, osób starszych i
niepełnosprawnych;
2) prowadzenie poradni stomatologicznej i medycznej.
4. Osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym
osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji, mogą być przyznane
odznaki, medale honorowe, nagrody lub wyróżnienia.
Rozdział III
Majątek Fundacji
§5
Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 4.000 złotych (czterech
tysięcy złotych), przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki
majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji. Z w/w funduszu Fundator przeznacza
na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych),
która zostaje wydzielona z majątku Fundacji.
§6
Dochody Fundacji, Sponsorzy Fundacji
1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w
szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
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6.

b) dotacji i subwencji;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
e) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej;
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
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.
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji.
Fundacja może nadawać tytuł Sponsora Fundacji:
1) osobie fizycznej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji w wysokości co najmniej
200 zł i wyraziła zgodę na nadanie jej tytułu,
2) osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji kwoty w wysokości co najmniej 1.000 zł i
wyraziła zgodę na nadanie jej tytułu.
Tytuł Sponsora Fundacji nadaje Zarząd Fundacji.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) Produkcja artykułów piśmienniczych (PKD 17.23.Z)
2) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z)
3) Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z)
4) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)
5) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD18.13.Z)
6) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z)
7) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
8) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych (PKD 46.17.Z)
9) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
towarów (PKD 46.18.Z)
10) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD
46.19.Z)
11) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.73.Z)
12) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych wyłączając ortopedyczne prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)
13) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z)
14) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)
15) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.29)
16) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z)
17) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)
18) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD
55.20.Z)
19) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z)
20) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)
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21) Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B)
22) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
(PKD 56.21.Z)
23) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)
24) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z)
25) Wydawanie książek (58.11.Z)
26) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z)
27) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
28) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
29) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19 Z)
30) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)
31) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(PKD 59.11.Z)
32) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)
33) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(PKD 59.13.Z)
34) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
35) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
36) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
37) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych (PKD 62.09.Z)
38) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (PKD 63.11.Z);
39) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
40) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z)
41) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
42) Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z)
43) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów
giełdowych (PKD 66.12.Z)
44) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)
45) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD
68.20.Z)
46) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
47) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z )
48) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
49) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.Z)
50) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
51) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo Techniczne (PKD
71.12.Z)
52) Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A)
53) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
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54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z)
55) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych (PKD 72.19.Z)
56) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych (PKD 72.20.Z)
57) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
58) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD
73.12.A)
59) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD
73.12.B)
60) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) (PKD 73.12.C)
61) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD
73.12.D)
62) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
63) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10 Z)
64) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
65) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
66) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)
67) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli (PKD 77.12.Z)
68) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z)
69) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD
77.33.Z)
70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
71) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim (PKD 77.40 Z)
72) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)
73) Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A)
74) Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B)
75) Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
76) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A)
77) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 79.90.C)
78) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i
zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81)
79) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD
81.10.Z)
80) Sprzątanie obiektów (PKD 81.2)
81) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z)
82) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z)
83) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z)
84) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
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85) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z )
86) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
87) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9)
88) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z)
89) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
90) Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z)
91) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
92) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
93) Nauka języków obcych (PKD 85.59.A)
94) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B)
95) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
96) Działalność szpitali (PKD 86.10.Z)
97) Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)
98) Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z )
99) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej, niesklasyfikowana
(PKD 86.90.E)
100)
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD
90.01.Z)
101)
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD
90.02.Z)
102)
Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z)
103)
Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
104)
Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z)
105)
Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z)
106)
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)
107)
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)
108)
Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z)
109)
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
96.09.Z)
7. Przy podejmowaniu przez Fundację określonego rodzaju działalności, jeżeli na jej
uruchomienie polskie prawo wymaga koncesji, Fundacja może prowadzić taką działalność
wyłącznie po jej uzyskaniu. Prowadzenie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub
zezwolenia może być rozpoczęte po uprawomocnieniu się stosownych decyzji.
§7
Sposób dysponowania majątkiem Fundacji
1. Stosownie do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, póz. 873 ze zm.):
1. dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacja przeznaczy
wyłącznie do realizacji zadań należących do sfery celów statutowych Fundacji,
2. działalność gospodarcza nie będzie prowadzona w odniesieniu do tego samego
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3.
4.

przedmiotu działalności co odpłatna działalność pożytku publicznego,
prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego będzie
rachunkowo wyodrębnione,
działalność gospodarcza będzie prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku
do działalności pożytku publicznego.

2. Stosownie do art. 20 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, póz. 873 ze zm.):
1. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku
publicznego,
2. Fundacja nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań swoim majątkiem
w stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi 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",
3. Fundacja nie przekazuje swego majątku na rzecz Fundatorów, 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,
4. Fundacja nie wykorzystuje swego majątku na rzecz Fundatorów, 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,
5. Fundacja nie dokonuje zakupu towarów lub usług 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.
§8
Finanse Fundacji, księgi rachunkowe
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych
odrębnymi przepisami. Rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§9
Organy Fundacji
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji oraz Rada Nadzorcza Fundacji.
§ 10
Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 6 członków, powoływanych i odwoływanych przez
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Fundatora. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Fundator może wyznaczać funkcje poszczególnym członkom Zarządu Fundacji tj. funkcje:
Prezesa Zarządu Fundacji, Wiceprezesa Zarządu Fundacji, Sekretarza Zarządu Fundacji,
członka Zarządu Fundacji.
2. Zarząd powołuje się na czas nieokreślony.
§ 11
Wygaśnięcie członkostwa Zarządu
Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej
udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania przez Fundatora.
§ 12
Kompetencje Zarządu
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących
Fundacji, nie zastrzeżonych do kompetencji Fundatora, a w szczególności:
a) realizacja celów Fundacji,
b) opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
d) sporządzanie preliminarzy dochodów i wydatków;
e) wykonywania zatwierdzonych planów dochodów i wydatków;
f) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
g) przyznawanie odznak, medali honorowych, nagród oraz wyróżnień;
h) nadawanie tytułu Sponsora Fundacji.
§ 13
Regulamin organizacyjny Zarządu
Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami może zostać
określony w regulaminie uchwalonym przez Zarząd.
§ 14
Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes Zarządu działający
samodzielnie lub z innym członkiem Zarządu bądź inny członek Zarządu upoważniony
przez Prezesa Zarządu.
2. W przypadku gdy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, sprawozdanie z działalności
Fundacji podpisuje jedyny członek Zarządu.
§ 15
Rada Nadzorcza Fundacji
1. Rada Nadzorcza Fundacji jest organem o uprawnieniach
i opiniodawczych oraz organem kontroli wewnętrznej i nadzoru.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej Fundacji należy:
a) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

inicjatywnych
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Fundacji,
rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji,
określanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.

§ 16
1. Rada Nadzorcza Fundacji liczy co najmniej 3 członków, powoływanych i odwoływanych
przez Fundatora.
2. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być:
a) członkowie Zarządu ani osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie 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.
§ 17
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i
Sekretarza.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

§ 18
Rada Nadzorcza pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku,
jak również dokonuje czynności kontrolnych w ustalonym przez siebie zakresie i czasie.
Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego z własnej
inicjatywy, na wniosek dwóch członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu
Fundacji.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
Zawiadomienia o zwołaniu, zawierające porządek obrad, przesyłane są przez
Przewodniczącego Rady Nadzorczej listem poleconym lub doręczane osobiście co
najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
W nagłych wypadkach zwołanie dokonywane będzie telefonicznie z jednodniowym
wyprzedzeniem.
Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli
wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia.

§ 19
1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy obecności co najmniej trzech
członków Rady, z tym że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub jego
Zastępcy.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W
przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
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Rozdział V
Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji
§ 20
Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji
Zmian w Statucie Fundacji, a w szczególności zmian celu Fundacji dokonuje Fundator, a
w razie jego śmierci – spadkobierca wskazany przez Fundatora.
Rozdział VI
Likwidacja Fundacji
§ 21
Likwidacja Fundacji
O likwidacji Fundacji decydują Fundatorzy, a w razie jego śmierci – spadkobierca wskazany
przez Fundatora.
§ 22
Sposób likwidacji Fundacji
Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu Fundacji, albo inne osoby wskazane przez
Fundatora.
§ 23
Postanowienia końcowe
1. Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister do spraw zdrowia.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.
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