STATUT
FUNDACJI NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI I WADAMI SERCA
„Serduszko”

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Nazwa fundacji brzmi: FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI I WADAMI
SERCA „Serduszko” i w dalszej części statutu zwana jest Fundacją.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach
(Dz.U.2016.40 t.j. z dnia 2016.01.11) oraz niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.
4. Fundacja używa pieczęci z napisem: FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI
I WADAMI SERCA „Serduszko”.
5. Fundacja może używać skrótu: FUNDACJA „Serduszko”.
6. Fundacja może posługiwać się prawnie strzeżonym znakiem graficznym.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zagranica.
2. Fundacja może tworzyć filie, oddziały, a także przedstawicielstwa w kraju i zagranicą.
3. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze
działań określonych art. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j. z dnia 2016.11.08) zgodnie z celami Fundacji i Polską
Klasyfikacją Działalności.
4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
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ROZDZIAŁ II: CELE I FORMY DZIAŁANIA
§4
Celem Fundacji jest:
1. Działanie na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca zamieszkałych na terenie Województwa
Warmińsko-Mazurskiego oraz na rzecz ich rodzin.
2. Działanie na rzecz rozwoju oddziału kardiologii
Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

dziecięcej

przy

Wojewódzkim

§5
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności
pożytku publicznego. Działalność pożytku publicznego jest wyłączną statutową działalnością
Fundacji. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
I. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego Fundacji, w tym:
a) gromadzenie funduszy na realizację zadań statutowych, pozyskiwanie środków ze źródeł
krajowych i zagranicznych, uczestnictwo w projektach, zamówieniach publicznych,
programach unijnych i innych, w tym zagranicznych (PKD 94.99.Z),
b) organizacja i finansowanie diagnostyki dziecka w trakcie życia płodowego pod kątem wad
serca (około 20 tygodnia ciąży) (PKD 94.99.Z),
c) organizacja pomocy w zakresie organizacji i finansowania leczenia i rehabilitacji oraz
zakupu sprzętu i leków oraz w zakresie finansowania transportu, w tym medycznego (PKD
94.99.Z),
d) organizacja i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego (w tym
leczniczego, rehabilitacyjnego itp.) oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub
życia oraz inne formy finansowania leczenia, zarówno na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej i za granicą (PKD 86.90.E),
e) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną
(działalność w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia) (PKD 86.90 E),
f) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana, pomoc
dla dzieci z wadami i chorobami serca i ich rodzin w okresie prenatalnym i po urodzeniu,
pomoc rzeczowa, finansowa, inna (PKD 88.99.Z ),
g) prowadzenie działalności mającej na celu polepszenie możliwości kształcenia dzieci
i młodzieży z wadami i chorobami serca, w tym m.in. fundowanie stypendiów (PKD
94.99.Z),
h) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane, szkolenia,
seminaria w zakresie promocji i ochrony zdrowia dla pracowników Fundacji, wolontariuszy
i innych zainteresowanych osób (PKD 85.59.B),
i) niesienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dzieciom z wadami i chorobami serca i
ich rodzinom (PKD 94.99.Z),
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j) inicjowanie i prowadzenie grup spotkaniowych, grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz
innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla dzieci z wadami i
chorobami serca i ich rodzin (PKD 94.99.Z),
k) niesienie pomocy moralnej, materialnej i prawnej dzieciom z wadami i chorobami serca i
ich rodzinom (PKD 94.99.Z),
l) reprezentowanie interesów dzieci z wadami i chorobami serca i ich rodzin wobec władz
publicznych (PKD 94.99.Z),
m) działalność związana z organizacją konferencji, targów, wystaw i kongresów (PKD
82.30.Z),
n) prowadzenie działalności mającej na celu promocję i ochronę zdrowia dzieci z wadami i
chorobami serca poprzez współpracę z ośrodkami medycznymi w kraju i zagranicą,
popularyzowanie zdobytej wiedzy na temat tych wad i chorób, osiągnięć Fundacji oraz
organizowanie i finansowanie forum umożliwiającego zapoznanie się z osiągnięciami
naukowymi w leczeniu (PKD 85.59.Z),
o) prowadzenie akcji upowszechniających wiedzę i informacje na temat przypadków dzieci i
młodzieży, znajdujących się w sytuacji uzasadniającej udzielenia pomocy (PKD 94.99.Z),
p) prowadzenie stałej działalności informacyjnej, doradczej i profilaktycznej w zakresie
realizacji celów statutowych Fundacji (PKD 94.99.Z),
q) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe rozwoju, remontu i modernizacji oddziału
kardiologii dziecięcej przy Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie (PKD 86.90
E),
r) organizowanie wypoczynku i rekreacji oraz imprez sportowo–rekreacyjno-integracyjnych
dla dzieci z wadami i chorobami serca i ich rodzin (PKD 94.99.Z),
s) organizacja koncertów, występów, wystaw, kampanii społecznych, imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, festynów, konkursów i zabaw (PKD 94.99.Z),
t) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
94.99.Z),
u) współpraca z lekarzami oraz instytucjami na terenie kraju i zagranicy, w tym współpraca,
pomoc i wspieranie, również finansowe innych instytucji i organizacji działających w celach
zbieżnych z celami Fundacji (PKD 94.99.Z),
v) wspieranie działań propagujących akcje mające za przedmiot działania o charakterze
analogicznym z celami Fundacji (PKD 94.99.Z),
w) promocja i organizacja wolontariatu (PKD 94.99.Z),
x) podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawem działań służących realizacji celów
statutowych Fundacji (PKD 94.99.Z).
II. Działalność odpłatną pożytku publicznego Fundacji, w tym:
a) gromadzenie funduszy na realizację zadań statutowych, pozyskiwanie środków ze źródeł
krajowych i zagranicznych, uczestnictwo w projektach, zamówieniach publicznych,
programach unijnych i innych, w tym zagranicznych (PKD 94.99.Z),
b) organizacja i finansowanie diagnostyki dziecka w trakcie życia płodowego pod kątem wad
serca (około 20 tygodnia ciąży) (PKD 94.99.Z),
c) organizacja pomocy w zakresie organizacji i finansowania leczenia i rehabilitacji oraz
zakupu sprzętu i leków oraz w zakresie finansowania transportu, w tym medycznego (PKD
94.99.Z),
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d) organizacja i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego (w tym
leczniczego, rehabilitacyjnego itp.) oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub
życia oraz inne formy finansowania leczenia, zarówno na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej i za granicą (PKD 86.90.E),
e) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną
(działalność w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia) (PKD 86.90 E),
f) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana, pomoc
dla dzieci z wadami i chorobami serca i ich rodzin w okresie prenatalnym i po urodzeniu,
pomoc rzeczowa, finansowa, inna (PKD 88.99.Z ),
g) prowadzenie działalności mającej na celu polepszenie możliwości kształcenia dzieci
i młodzieży z wadami i chorobami serca, w tym m.in. fundowanie stypendiów (PKD
94.99.Z),
h) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane, szkolenia,
seminaria w zakresie promocji i ochrony zdrowia dla pracowników Fundacji, wolontariuszy
i innych zainteresowanych osób (PKD 85.59.B),
i) niesienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dzieciom z wadami i chorobami serca i
ich rodzinom (PKD 94.99.Z),
j) inicjowanie i prowadzenie grup spotkaniowych, grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz
innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla dzieci z wadami i
chorobami serca i ich rodzin (PKD 94.99.Z),
k) niesienie pomocy moralnej, materialnej i prawnej dzieciom z wadami i chorobami serca i
ich rodzinom (PKD 94.99.Z),
l) reprezentowanie interesów dzieci z wadami i chorobami serca i ich rodzin wobec władz
publicznych (PKD 94.99.Z),
m) działalność związana z organizacją konferencji, targów, wystaw i kongresów (PKD
82.30.Z),
n) prowadzenie działalności mającej na celu promocję i ochronę zdrowia dzieci z wadami i
chorobami serca poprzez współpracę z ośrodkami medycznymi w kraju i zagranicą,
popularyzowanie zdobytej wiedzy na temat tych wad i chorób, osiągnięć Fundacji oraz
organizowanie i finansowanie forum umożliwiającego zapoznanie się z osiągnięciami
naukowymi w leczeniu (PKD 85.59.Z),
o) prowadzenie akcji upowszechniających wiedzę i informacje na temat przypadków dzieci i
młodzieży, znajdujących się w sytuacji uzasadniającej udzielenia pomocy (PKD 94.99.Z),
p) prowadzenie stałej działalności informacyjnej, doradczej i profilaktycznej w zakresie
realizacji celów statutowych Fundacji (PKD 94.99.Z),
q) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe rozwoju, remontu i modernizacji oddziału
kardiologii dziecięcej przy Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie (PKD 86.90
E),
r) organizowanie wypoczynku i rekreacji oraz imprez sportowo–rekreacyjno-integracyjnych
dla dzieci z wadami i chorobami serca i ich rodzin (PKD 94.99.Z),
s) organizacja koncertów, występów, wystaw, kampanii społecznych, imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, festynów, konkursów i zabaw (PKD 94.99.Z),
t) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
94.99.Z),
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u) współpraca z lekarzami oraz instytucjami na terenie kraju i zagranicy, w tym współpraca,
pomoc i wspieranie, również finansowe innych instytucji i organizacji działających w celach
zbieżnych z celami Fundacji (PKD 94.99.Z),
v) wspieranie działań propagujących akcje mające za przedmiot działania o charakterze
analogicznym z celami Fundacji (PKD 94.99.Z),
w) podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawem działań służących realizacji celów
statutowych Fundacji (PKD 94.99.Z).
§6
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną
z jej celami.
Rozdział III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§7
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.500 (jeden tysiąc pięćset)
złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez
Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
3. W Fundacji zabronione jest :
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi
Fundatorzy, członkowie organów Fundacji 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. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji 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. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
d. kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy,
członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§8
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
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1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji, datków i subwencji oraz grandów,
3. środków zebranych w ramach 1 % podatku dochodowego,
4. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych
przez Fundację,
5. dochodów z majątku Fundacji,
6. odsetek od środków pieniężnych Fundacji,
7. dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych,
8. innych środków pozyskiwanych w wyniku działalności Fundacji.
§9
1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. Fundacja może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku
powołania Fundacji do dziedziczenia jej 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.
§ 10
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI
§11
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”,
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.
§12
1. Organy Fundacji mogą podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej
połowa członków, a do wszystkich członków wysłano zawiadomienia we właściwej formie, co
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najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.
2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał w
sprawach:


przeznaczenia majątku i dochodów Fundacji na realizację celów Fundacji,



obciążania majątku Fundacji,



likwidacji Fundacji,



zmian w statucie Fundacji z wykluczeniem zmiany celu działania fundacji.

W sprawach tych konieczna jest większość 2/3 głosów Rady Fundacji.
§ 13
1. Rada Fundacji jest najwyższym organem kontroli Fundacji.
2. Członkowie Rady powoływani są przez fundatorów na okres co najmniej 2 lat zwykłą
większością głosów.
3. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech osób.
4. Rada wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa oraz Sekretarza Rady. Kadencja Prezesa,
Wiceprezesa i Sekretarza trwa co najmniej dwa lata.
5. Członkowie Rady Fundacji:
a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. c) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia
3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.
U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz.924 i Nr 154,poz.1799 ,z 2002 r. Nr 113, poz.984
oraz z 2003 r. Nr 45, poz.39 i Nr 60, poz.53
§ 14
Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.
§ 15
1. Zadaniem Rady Fundacji jest sprawowanie nadzoru nad bieżącym funkcjonowaniem Fundacji.
2. Nadzór, o którym mowa w punkcie 1, obejmuje w szczególności ocenę realizacji zadań
statutowych przez Zarząd Fundacji, ocenę wydatkowania środków Fundacji przy
uwzględnieniu celów Fundacji, opiniowanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.
3. Przy realizacji swych funkcji Rada Nadzorcza jest niezależna od Zarządu Fundacji.
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§ 16
Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
1. kontrola nad gospodarką finansową w zakresie jej zgodności z kierunkami i planami
działalności Fundacji,
2. kontrola pracy Zarządu oraz kontrola zgodności działalności Zarządu ze statutem,
3. przyjmowanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i rocznego
sprawozdania finansowego oraz uzyskiwanie stosownych wyjaśnień,
4. przedkładanie Zarządowi swojego stanowiska co do oceny pracy Zarządu oraz co do zgodności
jego działalności ze statutem,
5. wytyczanie kierunków działania Fundacji i zatwierdzanie jego rocznego planu finansowego,
6. uchwalanie zmian w statucie Fundacji,
7. zatwierdzanie regulaminów pracy wszystkich organów Fundacji,
8. decydowanie o udziale Fundacji w spółkach i innych fundacjach,
9. podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji,
10. ustalanie liczebności Zarządu Fundacji, powoływanie Prezesa, Wiceprezesa, i Członka Zarządu
Fundacji oraz ich odwoływanie,
11. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
12. ustalanie wysokości zobowiązań, które Zarząd ma prawo zaciągnąć bez konieczności
uzyskania zgody Rady,
13. przyznawanie wyróżnień honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji i jej działalności
statutowej,
14. wyodrębnianie działalności odpłatnej i nie odpłatnej pożytku publicznego,
15. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
§ 17
Rada opiniuje kierunki rozwoju działalności oraz podejmuje działania na rzecz popularyzacji celów
statutowych Fundacji.
§ 18
1. Kadencja Zarządu Fundacji trwa trzy lata. Powoływany i odwoływany jest przez Radę
Fundacji. Członkami Zarządu mogą być fundatorzy z zastrzeżeniem § 13 pkt. 5 statutu.
2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do sześciu osób.
3. Każdy z członków Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezes może być odwołany w każdym czasie.
4. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków
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Zarządu łącznie lub pełnomocnik ustanowiony przez Zarząd w granicach udzielonego
umocowania.
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w czasie jego nieobecności Wiceprezes lub inny
upoważniony przez Prezesa członek Zarządu.
7. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów.
8. Zarząd Fundacji zarządza majątkiem Fundacji pod nadzorem Rady.
§ 19
Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
§ 20
Zarząd Fundacji może powołać swoje ciało doradcze - Komisję Programową, złożoną z osób
skupionych wokół idei Fundacji.
§ 21
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz
podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady, a w
szczególności:
1. opracowywanie i realizacja planów działania Fundacji,
2. decydowanie o nabywaniu i zbywaniu przez Fundację środków majątkowych,
3. przedstawianie Radzie Fundacji bilansów rocznych,
4. zarządza majątkiem Fundacji,
5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy.
§ 22
Szczegółowe zasady działania organów Fundacji określa regulamin.
ROZDZIAŁ V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się środków finansowych i majątku.
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§ 24
Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji z zachowaniem postanowień ustawy o fundacjach.
§ 25
Likwidację Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd za zgodą Rady Fundacji.
§ 26
Likwidatorowi przysługują uprawnienia-kompetencje Zarządu.
§ 27
W razie likwidacji Fundacji pozostały po likwidacji majątek przeznaczony zostanie na cele, dla
których ustanowiona została Fundacja w drodze uchwały Rady Fundacji.
ROZDZIAŁ VI: INTERPRETACJA STATUTU
§ 28
Spory wynikłe z interpretacji statutu lub regulaminów uchwalonych na podstawie niniejszego
statutu rozstrzyga na użytek Fundacji Rada Fundacji.
§ 29
Statut wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania.
§ 30
Statut niniejszy został uchwalony przez Radę Fundacji, zaakceptowany przez Fundatorów
i podpisany przez Prezesa Rady Fundacji.

10

