
STATUT
FUNDACJI DLADZIF'CT Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI ,,KRWINKA'

ZałoĘcie|e wskazani w akcie notarialnym z dnia |9 czerwca 1995 r. Rep. A nr 3932/95, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej
Notariusz Bogry Gałązki - Mikina w Łodzi, ustanawiają Fundację dla Dzięci z Chorobami Nowotworowymi ,,KRWINKA'' .

zwanądalej Fundacją.
$1

Fundacja działana podstawie ustawy z dnia6 kwietnia 1984 r. o fundacjach / jednolĘ tekst: Dz. U. Nr 46 z 199| r. poz.203 /

oraz postanowień statutu. 
$ 2

Fundacja działa na teręnię Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza granicami Kra1u z zachowaniem obowiązujących
przepisów prawa. 

s 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

$4
Fundacja posiada osobowość pravlTlą.

ss
l. Fundacja posługuje się pieczęcią znazwą:

Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi ,,KRWfNKA".
2. Fundacja możę dla celów wspóĘracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w języku angielskim

w brzmieniu: Foundation for Children with Cancer Diseases ,,KRWINKA'' oraz odpowiednimi tfumaczęniami tej nazwy
w wybranych językach obcych.

s6
Fundacja moŻeuĄwać skrótu w brzmieniu: - Fundacja,,KRWINKA".

$7
Fundacja możrc prrystępować do spółek i fundacji.

$8
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia.

$e
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

s10
Celęm Fundacjijest:
l. Nięsięnie pomocy Zakładom opieki Zdrowotnej udzielającym świadczeń zdrowotnych w dziedzinie onkologii

i hematologii dziecięcej oraz placówkom naukowym prowadzącym badania w zakręsie chorób nowotworowych
i hematologicnych.

2. Systematyczne podnoszenie wiedzy społecznej o chorobach nowotworowych, znaczeniu ich wczesnego wykrywania
i możliwoŚciach wyleczenia oraz Środowiskowych zagrożeniachnowotworami' jak równiez o dawstwie szpiku.

3. Pomoc społecma w zakręsie wspierania onkotolicznie i hematologiczrrie chorych dzteci, a takżę ich rodzin
oraz pobudzanie aktywnoŚci społecznej w tym aspekcie.

4 a) wszechstronna pomoc dzieciom dotkniętym chorobami nowotworowymi i hematologiczrymi oraz wspieranie
ich rodzin. Rehabilitacja dzieci niepetnosprawnych w wyniku choroby nowotworowej i hematologicznej,
b) organizacjaturysĘkiikrajozrrawstwaolrrzwypoczynkudzieciomimłodzieżry,wrazzichrodzinami.

5 Tworzenie rejestru niespokrewnionych dawców szpiku.
6 WspóĘracazZagranicmymi ośrodkami medyczrymi i naukowymi w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej.
7 Wspomaganie procesów leczenia i rehabilitacji poprzęz działania arfystycme.
8 Działalność charytatywna.
9 Profilakfyka, polegająca na utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego sĘ|u Ęcia, zapobieganiu chorobom

onkologicmyn i hematologicznym oraz zapobieganiu konsekwencjom nviązanym Z tego typu chorobami.
10 a) integracja dzieci i rrńodzieĘ zdrowej i niepełnosprawnej w wyniku choroby nowotworowej i hematologicnej.

b) działa|noś ć na rzecz osób niepełnosprawnych.
I I Propagowanie irealizacja idei wolontariatu.
12 Ochrona i promocja zdrowia.

$ 1l
Cele, o których mowa w $ l0 Fundacjarealizujepoprzęz..
I. Finansowanielubdofinansowanie:

1) modernizacji i rozbudowy szpita|i, klinik, oddziałów szpitalnych, w których leczone są dzieci z chorobami
nowotworowymi i hematologicznymi;

2) zakupu wządzeń medycnrych do diagnozowania, teczęnia i rehabilitacji dzieci z chorobami nowotworowymi
i hematologicznymi;

3) organizacji konferencji naukowych, wykładów, kursów naukowo - szkoleniowych w zakresie chorób
nowotworowych i hematologicmych;

4) badań naukowych w zakresie chorób nowotworowych i hematologicznych;



5) działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakręsię onkologii i hematologii, ochrony środowiska,
ekologii oraz zachowań prozdrowotnych społeczeństwa;

6) pomocy dzieciom chorym onkologiczrie i hematologiczrie w celu zapewnienia odpowiednich warunków socja|no -

bl,towych podczas leczenia-
7) pomocy dzieciom cierpiącym na choroby onkologiczne i hematologicznę oraz ich rodzinom w społecmej adaptacji

i wyrównywaniu szans w trudnej sytuacji zyciowej zwiqzanej z chorobą;
8) funkcjonowania hoteli dla opiekunów dzieci hospitalizowanych;
9) pobytu w szpitalu lub hotelu opiekunów dzieci hospitalizowanych;
10) leczenia dzieci chorych onkologicznie i hematologicznie oraz opieki paliatywnej;
11) rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w wyniku choroby nowotworowej i hematologiczrej, w tym także

organizowanię turnusów wypoczynkowych i rehabilitacyjnych dla dzieci;
12) transportu dzieci chorych onkologiczrie i hematologicznie do szpitali i domów' organizowanie tego transportu;
13) łeczenia dzieci onkologicznie lub hematologicznie chorych w oŚrodkach medycznych poza granicami Polski

wówczas, gdy są one skierowanę prZęZ NFZ na wniosek lekarzy onkologów lub hęmatologów do |eczenia w danym
oŚrodku;

14) badan antygenów zgodnoŚci tkankowej HLA potencjalnych dawców do rejestru dawców szpiku' a takŻę doboru
dawców niespokrewnionych;

15) imprez o charakterze arlrystyczryrn z udziałęm dzieci chorych onkologiczrie i hematologiczrrie oraz twórców
i aktorów;

16) inicjatyw mających na celu w1peŁrienie dzięciom hospitalizowanym czasu wolnego od terapii;
17) szkoleń i działań wolontariuszy wspóĘracujących z Fundacją;
l8) szczepiefiprzeciwko rakowi szyjki macicy orazdziałań,przeciwko innym chorobom nowotworowym' atakŻe działaft

prozdrowotnych, w tym kampanii informacyjnych dotycząeych profilaĘki chorób nowotworowych
i hematologicznych;

19) wyjazdów dzieci i młodzieĘ niepełnosprawnej w wyniku choroby nowotworowej i hematologiczne w ramach
inte gracj i międąmarodowej.

il. Inicjowanie i organizowanie dobroczynnych aukcji, |ic1Ąacji, koncertów, atakŻe akcji charytatywnych o profilu Sportowym

i rekreacyjnym. Wspieranie i upowszechnianię kultury fizycmej i sportu.

III. orgarrizowanię dzieciom chorym na choroby nowotworowe i hematologicznę oraz ich opiekunom pomocy pedagogicznej
i psychologicznej, atakŻe podejmowanie działan w zakresie integracji.

IV. WspóĘracę z insĘtucjami publicznymii organizacjamipozarządowymi dziatającymi w zakresie objętym celami Fundacji
tak krajowymi, jakizagranicznymi oraz osobamiflzycmymi i prawnymi wykazującymi zainteręsowanie celami Fundacji.

v. Inne działania sŁuŻące rea|izacji celów Statutowych, m.in. odpłatne umieszczanie banerów reklamowych firm
wspóĘracujących z Fundacją w internecie, na materiałach reklamowych oraz podczas akcji organizowanych
przezFundację.

$12
Zapewnieniu rea|izacji celów Fundacji stużą fundusze i środki pochodzące z:
1) darów i dochodów zę zbiórek i imprez publicztych,
2) dotacji, subwencji, darowizn i spadków' zapisów otrzymanych zarówno Z terenu Polski, jak i z zagranicy,
3) dochodów zpraw majątkowych przekazanych fundacji nieodpłatnie bądź odpłatnie,
4) odsetek bankowych i dochodów zmajątku ruchomego i nieruchomego,
5) przekazywanych przezosoby fizyczne części podatku dochodowego,
6) innych wpĘwów.
Dochód Fundacja prz ea:racza na Statutową działa|ność pożytku publicmego.
Fundacja prowadzi działalność poą/tku publicznego nieodpłatnie i odpłatnie.

Zak'ręs działalności prowadzonej w formie nieodpłatnej jest następujący:
a) PKD 86.90.E:

. specjalistycmę konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych w wyniku choroby
onkologicmej i hematologicznej oraz ich rodzin;

o tworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla dzięci onkologiczrie i hematologicmie chorych i ich rodzin;
o działalność związanazprowadzeniem profilaktyki chorób nowotworowych i hematologicmych oraz promocji zdrowia

dzięciirrńodzieĘ, w tym szczepięnia dzieci przeciwko wirusowi HPV;
b) PKD 86.90.A:

C organizacja rehabilitacji ruchowej dla dzieci niepełnosprawnych w wyniku choroby nowotworowej i hematologicznej;
c) PKD 88.99.2:

. pomoc społeczna w postaci wsparcia finansowego, w tym refundacja kosztów lęczenia arnbulatoryjnego dzieci
dotkniętych chorobami nowotworowymi i hematologicznymi, kosztów przejazdów na trasie klinika - dom;

o pobyt w hotelach przyszpitalnych oraz na oddziałach oŃohematologicmych rodziców/opiekunów dzięci
w trakcie leczpnia onkologiczrego i hematologicmego;

. pomoc społeczra i poradnictwo dla dzieci i rriodzieĘ niepełnosprawnej w wyniku choroby nowotworowej
i hematologicznej i ich rodzin;

. organizacja akcji zwiryanych z gromadzeniem funduszy na wsparcie finansowe w ramach pomocy społecmej;
d) PKD 85.59.8:
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. ędukacja Społecma w Zakresie chorób nowotworowych i hematologiczrych dzieci i młodzieiy' dawstwa szpiku,
profi laktyki chorób nowotworowych i hęmatologicznych;

o organizacja szkoleń wolontariuszy wspótpracujących z Fundacją;

e) PKD 90.02.2:
. organizacja imprez o charaktęrze artystycnym dla dzieci onkologicznie i hematologicmie chorych z ich udziałęm oraz

twórców iartystów;
. inicjatywy, działania artystycznę (w tym: koncerty) mające na celu integracje dzieci chorych ze zdrow1mi'

a takŻe zbieranie Środków finansowych na rzecz Fundacji;

0 PKD 58.19.2:
. wydawanię w formię drukowanej oraz on-line ulotek informacyjnych, plakatów, matęriałów reklamowych, zwięanych

z działa|nością Fundacj i;
. lvydawanie poradników i informatorów doĘczących chorób onkologicznych i hematologiczrych u dzieci dla rodzin

dzieci chorych, wolontariuszy oraz spoteczeństwa;

C) PKD 55.90.2:
. organizacja szkoleń wolontariuszy;
. zapęwnienie noclegów rodzinom i dzieciom onkologiczrie i hematologicznie chorym w hotelach przyszpitalnych

oraz podczas turnusów wypoczynkowych z elementami rehabilitacji;
h) PKD93.29.2:

. organizacj a wydarzeń o charakterze rozywkowo.integracyjnyrn dla dzieci z chorobami nowotworowymi

i hematologicarymi i ich rodzin oraz wolontariuszy i dzieci zdrowych;
. wypetnianie dzieciom hospitalizowanym czasu wolnego od terapii;

il PKD79.r2.Z:
C organlzacja wyjazdów i turnusów wypoczynkowych z elementami rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych

w uyniku choroby nowotworowej i hematologiczrej orazich rodzin;
o organizacia wyjazdowych sesji grup wsparcia;
. organizacja wyjazdowych szkolęń wolontariuszy;

j) PKD 82.30.2:
. organizacja konferencji i seminariów naukowych związanych z onkologią i hematologią dztecięcą]'

. orgartizacja wystaw i kongresów nłiryanych z działa|nością Fundacji;
k) PKD 73.12.A, 73.12.B, 73.rz.C,',73.12.D:

o pTopagowanie działalnoŚci Fundacji ze szczegó\nym uwzględnieniem wszechstronnej pomocy dzieciom onkologicznie
i hematologicznie chorym i ich rodzinom;

. propagowanie idei wolontariatu;

. propagowanie profilakĘki chorób nowotworowych i hematologiczrych oraz honorowego dawstwa szpiku kostnego;

. propagowanie integracji dzieci i rrrtodzieŻry zdrowej i niepełnosprawnej w wyniku choroby nowotworowej

i hematologiczrej;

D PKD 93.il.2
. organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych, w tym: charytatywnych, promujących zdrowy styl zycia

or az działa|ność Fundacj i ;

m) PKD93.r9.Z
o organizowanie lig sportowych przedstawicieli Fundacji, w tym: podopiecmych i wolontariuszy oraz innych osób

zainteresowanych uczestnictwęm w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeniach o charakterze

sportowym;
o promocja imprez sportowych, w Ęm: charytatywnych z uwzględnieniem dziatalności Fundacji na rzecz dzięci

niepehrosprawnych w wyniku choroby nowotworowej i hematologicnej.

Zakres działalności prowadzonej w formie odpłatnej jest następujący:

a) PKD 86.90.E:
. specjalistyczne konsultacje psychologiczne i psychoterapeuĘcme dla dzieci niepełnosprawnych w wyniku choroby

onkologicznej i hematologicznei oraz ich rodzin;
. działa|ność związanaz prowadzeniem profilakĘki chorób nowotworowych i hematologicaych oraz promocji zdrowia

dzieci i rrtodzileĘ, w tym szczepienia dzieci przeciwko wirusowi HPV;
b) PKD 86.90.A:

. organizaqa rehabilitacji ruchowej dla dzięci niepełnosprawnych w wyniku choroby nowotworowej i hematologicznej;

c) PKD 88.99.2:
o pobyt w hotelach przyszpitalnych araz na oddziałach onkohematologicmych rodzicóilopiekunów dzieci

w trakcie leczenia onkologiczrego i hematologicznego;
. orgarizacja akcji związanych z gromadzeniem funduszy na wsparcie finansowe w ramach pomocy społecmej;

d) PKD 85.59.8:
. edukacja społecma w zakresie chorób nowotworowych i hematologiczrrych dzieci i młodzieĘ, dawstwa szpiku,

profrlaktyki chorób nowotworowych i hęmatologicznych;
r organizacja szkoleń wolontariuszy wspóĘracujących z Fundacją;

ę) PI(J 90.02.Z:
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. organizacja imprez o charakterze artystycznym d|a dzieci onkologicznie i hematologiczrie chorych z ich udziałem oraz
twórców i artystów;

o inicjatywy, działania urtystyczne (w Ęm: koncerfy) mające na celu integracje dzieci chorych ze zdrowymi,
atakŻę zbieranie środków finansowych natzecz Fundacji;

0 PKD 58.19.2:
. \ńrydawanię w formie drukowanej oraz on-linę ulotek informacyjnych' plakatów, materiałów reklamowych związanych

z działa]nością Frrndacj i;
. wydawanie poradników i informatorów doĘczących chorób onkologicznych i hematologicznych u dzięci

dla rodzin dzieci chorych, wolontariuszy oraz społeczeństwa;
g) PKD 55.90.2:

o organizacja szkoleń wolontariuszy;
o zapewnienie rodzinom i dzieciom onkologicznie i hęmatologiczrie chorym noclegów w hotelach przyszpitalnych

oraz podczas furnusów wypoczynkowch z elemęntami rehabilitacji;
h) Pr(J93.29.2:

. orgulizacja wydarzeń o charakterze rozrywkowo-integracyjnym dla dzieci z chorobami nowotworowymi
i hematologicznymi i ich rodzin oraz wolontariuszy i dzieci zdrowych;

i) PKD19.tZ.Z:
o organizacja wyjazdów i turnusów w1poczynkowych z ęlementami rehabilitacji dla dzieci niepetnosprawnych

w wyniku choroby nowotworowej i hematologicnei orazich rodzin;
. organizacia wyjazdowych sesji grup wsparcia;
o organizacja wyjazdowych szkoleń wolontariuszy;

j) Pra 82.30.2:
o organizacja konferencji i seminariów naukowych związanych z onkologią i hematologią dziecięcą;
. organizacja wystaw i kongresów związanych z działa|nością Fundacji;

k) PKD 73.12.A, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D:
. propagowanię działalności Fundacji ze szczególnym uwzględnienięm wszechstronnej pomocy dzieciom onkologicznie

i hematologicmie chorym i ich rodzinom;
. propagowanie idei wolontariatu;
. propagowanie profilakĘki chorób nowotworowych i hematologicnrych oraz honorowego dawstwa szpiku kostnego;
. propagowanie integracji dzieci i rrftodzieĄ zdrowej i niepetnosprawnej w wyniku choroby nowotworowej

i hematologicznej;
l) Pr(J) 47.9r.2:

. organizacja aukcji i licytacji internetowych;
m) PKD4"l.99.Z:

o sprzędaf materiałów mviqzanych z dziaŁa|nością Fundacji podczas akcji charytatywnych, lvystaw, koncertów,
akcji plenerowych;

o organizacja aukcji i licytacji dobroczynnych;
n) PKD93.ll.Z:

. organizowanie i przeprowadzanię imprez sportowych' w tym: charytatywnych, promujących zdrowy
sb'l Zycia oraz działa|ność Fundacj i;

o) PKD93.I9.Z:
o organizowanie lig sportowych przedstawicieli Fundacji, w tym: podopieczrrych i wolontariuszy oraz innych osób

zairrteresowanych uczestnictwęm w lokalnych, ogólnopolskich i międąmarodowych wydarzeniach o charaktęrzę
sportowym;

. promocja imprez sportowych, w tyn: charytaĘwnych z uvtzg|ędnięniem działalności Fundacji na rzęcz dzieci
niepehrosprawnych w wyniku choroby nowotworowej i hematologicznej.

$ 12'

W przrypadku powołania Fundacji do dziedziczenla, jej Zarząd składa oŚwiadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożcnia tego oświadczenia jest oczywiste, ze Stan cz;ynny spadku
zrncznie przeryż'sza dfugi spadkowe.

$13
Fundusz załoĄcielski Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 4000 ń. (cztery Ęsiące złoĘch).

$14
Dochody pochodzące z darowizn', dotacji, spadków, zapisów' odsetek bankowych i innych wpĘwów mogą być uzyte
na rea|izaĄę wszystkich celów Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalnoŚci i administracyjnych, jeżeli ofiarodawcy
nie postanowili naczei. 

$ 15

1. Zarządmoże w ramach majątku Fundacji tvtorzyĆ wyodrębnionę fundusze rezerwowe na cęle określone w $ l0.
f. Majątek Fundacji jest lokowany na rachrrnkach i lokatach bankowych, w obligacjach' akcjach i udziałach,

w nieruchomościach i ruchomoŚciach stanowiących, w rozumięniu obowiqzujących przepisów' Środki trwałe.



4.
5.
6.

$16
organami Fundacji są:

l. Rada Nadzorcza,
2, Zarząd,
3. Komis.ia Rewizyjna. 

$ 1ó,

Na podstawie Art. 20 ust.l pkt. 6 Ustawy o działalności poĄrtku publicznego i wolontariacie, Członkom organów Fundacji
zabrania się:
a) udzielania poĘczek lub zabezpieczania zobowiązań' majątkiem organizacji w stosunku do Cztonków organów

lub Pracowników oraz osób' z którymi Członkowie organów oraz Pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim' we wspótnym poĄciu albo w stosunku pokrewięństwa lub powinowactwa w linii prosĘ' pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocnlej do drugiego stopnia albo są związari z$llŁu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej,,osobami bliskimi",

b) przekazywania ich majątku narzecz Członków organów lub Pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach irrnych

niz w stosunku do osób trzecich, jeżze|iprzekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzęcz Członków organów lub Pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych

niż w stosunku do osób trzecich, chyba ie to wykorzystanie bezpośrednio wpika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usfug od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie organów lub Pracownicy

oraz ich osób bliskich,nazasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższychniz ry,rrkowe.

s17
1. Radę Nadzorczą powołują i odwołują Fundatorzy. Powołanię Członka Rady Nadzorczej następuje na czas nieokreślony'

Członkostwo wygasa zchwi|q Śmierci lub odwołania.
2. Rada Nadzorcza składa się ztrzech do pięciu osób powotywanych spośród Fundatorów lub spoza ich grona.

3. Członkiem Rady Nadzorczej nie będącym Fundatorem moie być osoba szczególnie zastużona d|a Fundacji
lub Ściśle związana z rea|izacją jĄ zadań statutowych.
Członkowie Rady Nadzorczej spośród siebie wybierają Przewodniczącego Rady, Jego Zastępców oraz Sekretarza Rady.
Rada działa w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin.
Członkowie Rady Nadzorczej petnią swoje funkcje honorowo.

$18
Rada Nadzorcza jest organęm nadzorującym, a ponadto petni funkcje opiniodawczo - doradczę.
Do zaduh Rady Nadzorczej naleĘ w szczególności:
a) propagowanie idei Fundacji,
b) zatwierdzanie i inicjowanie bieżących planów działalności Fundacji'
c) powoływanie i odwoĘwanie Prezęsa Zarządu oraz pozostaĘch Cztonków Zarządu, jak również ich zatrudnianie

i zwalnianie,
powoływanie i odwoĘwanie Członków Komisji Rewizyjnej,
ocęna działalności Zarządu i udzielanie mu absolutorium,
podejmowanię uchwał o nabyciu lub zbyciu nięruchomoŚci, jak równieirozporządzaniu majątkiem Fundacji,
uchwalanie zmian w Statucie Fundacji,
podejmowanie uchwał o połączeniu oraz likwidacji Fundacji,
ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu, z który,rni umowę o pracę zawięra w imieniu Fundacji Przewodniczący lub
inny Członek Rady upowairiony przez tę Radę. W tym Samym Ębie dokonywane są takie inne czynności mviązane

ze stosunkiem pracy Członków Zarządu,
w przypadku zatrudnienia Dyrektora spośród osób wchodzących w sŁ'ład Zarządu. Rada Nadzorcza ustala wysokoŚć
jego wynagrodzenia, a w imieniu Fundacji rrmowę o pracę z'awiera Przęwodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej
upowazniony przez tę Radę. w tym Samym Ębie dokonywane są takŻe inne czynności związane
zę stosunkięm pracy Dyrektora. W przypadku ang.Vowania na stanowisko Dyrektora osoby spoza składu Zarządu,
ma zastosowanie $ 2l pkt. I I Statutu,

k) decydowanie o wysokości kwoty powiększającej Fundusz Statutowy Fundacji.

$le
1. Zebranię Rady Nadzorczej zwotuje Jej Przewodniczący lub upowaŻniony przez Niego Zastępca z własnej inicjatywy

lub na wniosek dwóch Członków Rady.
2. Posiedzenia zwykłe Rady odbywać się będą raz w roku' o ile nie zĄdzie potrzeba cZęStSZego zwotywania Rady.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej bięrze udział Prezes Zarządu,bądź nny upowazniony przez Niego Członek Zarządu.
4. Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy' bąMna wniosek Rady może nakazać stawiennictwo wszystkim Członkom

Zarządu. 
11 20

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadajązv{ykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50%

Członków Rady. W razie równoŚci głosów znaczęnie rozstrzygające dla omawianej sprawy ma głos Przewodniczącego
Posiedzenia Rady.

f. W posiedzeniach Rady obligatoryjny jest udział Przęwodniczącego Rady lub Jego Zastępcy.
3. Na wniosek zgłoszony choćby przez jednego z Członków Rady zarządza się głosowanie tajne.
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$21
l. Zarząd, składa się ztrzech do pięciu Członków powotywanych za ich zgodąprzez Radę Nadzorczą.
2. Na pierwszym posiedzeniuZarząd dokonuje wyboru jednego lub więcej Wiceprezesów i Sekretarza.
3. Zaruąd pracuje w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezęs.
5. Znządpowotywany jest na okres ffzech lat. Po uzyskaniu absolutorium kadencja pracy Zarządu może być przedfuzona na

okres kolejnych trzęch lat.
6. Członkowie Zarządupehią swoje funkcje społecznie' bądźsązatrudnieni w Fundacji.
7. Pręzes Zarządtt zwołuje i przewodniczy posiedzeniomZarządu. Częstotliwość zębrańZnząduza|eżna jest od potrzeb.

8. Zarząd podejmuje uchwały zułykłą większością głosów przy obecnoŚci co najmniej 2l3 Członków Zarządu. W razie
równoŚci głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub osoby upoważnionej przez Niego do prowadzenia posiedzeńa.

9. W posiedzeniuZarządu mogą uczestniczyć Członkowie Rady Nadzorczej.
10. Zarząd&vorzy i mosi filie Fundacji orazzatwierdza ich regulamin organizacyjny.
11. ZarządmoŻe, za zgodą Rady Nadzorczej i w ramach środków preliminowanych na wydatki Fundacji, zaanguŻować

Dyrektora i z|ecić mu prowadzenie spraw Fundacji w zakresie ustalonym w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
12. Zarząd może powołać Radę Naukową ńoŻoną z pracowników medycmych ośrodków onkologii i hematologii dziecięcej

oraz specjalistów innych dziedzin skupionych wokół idei Fundacji.

s22
1. Zarząd' z zastrzeięniem kompetencji przewidzianych dla Rady Nadzorczej kieruje bieĄcą działalnością Fundacji'

odpowiada zarea|izację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej.
2. Zarz.qdpracuje w oparciu o regulamin zatvtierdzony przez Radę Nadzorczą.

s22',
l. Zgodnie z obowiązującym prawem, Fundacja składa rocme sprawozdanie merytoryczno-finansowe Ministrowi Zdrowia

oraz jako organizacjapo{ytku publiczrego - Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecmego.
2. Procedury zatwierdzania roczxrego sprawozdania merytoryczno * finansowego olreŚla $ 24 Statutu i Regulaminy

Działalności Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
$23

1. Czynności prawne dokonywane w imięniu Fundacji na|eżądo kompetencji Prezesa Zarządu. W razie nieobecnoŚci Prezesa
Zatządu, czynności prawne dokonywane w imieniu Fundacji na|eŻądo kompetencji WiceprezesaZarządu.

2. Pręzęs Zarządu może dokonywać zwolnięń pracowników orazich zatrudniać w ramach dostępnych środków.

$ 23'
1. Prezes Zarządujest równoczęŚnie Kierownikiem Fundacji w rozumieniu art'3 l ust'1 i 2 ustawy zf4kwiętnia2003 r.

o działalnoŚci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz'874).
W razię nięobecności Prezęsa Znządu podczas kontroli Fundacji przeprowadzanę na polecenie Ministra właściwego
do spraw zabezpieczenia społeczrego w Ębie nadzoru nad działalnością poĄrtku publicmego, obowi4zki Kierownika
Fundacj i p etni Zastęp ca P r ęzęsa.

s24
Komisja Rewiryjna składa się z trzech osób wybranychprzez Radę Nadzorczą.
Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybrany spoŚród jej Członków.
Komisja bada prawidtowość gospodarki finansowej Fundacji co najmniej raz w roku.
Po zbadaniu ro cmlęgo sprawozdania z działalności Fundacji, Komisja przedstawia Radzie Nadzorczej protokół pokontrolny
wrazzwnioskięm dotyczącym decyzji w sprawie udzielęnia Zarządowi absolutorium w odniesieniu do $ l8 pkt. 2 ppkt e)

zzastosowaniem $ 21 pkt.5.

s 24',

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Komisji Rewizyjnej:
a) nie są Członkami Zarządu Fundacji, ani nie pozostają w związku małieńskim, we wspó|nym pozyciu, w stosunku

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z Cńonkuni Zarządu,
b) nie są skazani prawomocnym wyrokiem Za przęstępstwo Z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publiczrego

lub przestępstwo skarbowe.
$2s

Zmiana celów Fundacji lub Statutu Fundacji wymaga uchwaĘ Rady Nadzorczej.

$26
Dla efektywnęgo Wzeczywistnienia swoich celów, Fundacja moŻe połączyć się z inną Fundacją. Połączenie nie może nastąpić'
jeŚli w jego wyniku mógłby ulec istotniej nnianie cel Fundacji.Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Nadzorczapoprzęz
jednomyślną uchwałę.

s27
1. Decyzję o rozwivaniu Fundacji podejmuje Rada Nadzorcza z zachowaniem postanowień o fundacjach.

2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Nadzorczą.

2.

1.

2.
3.
4.
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3. Rada Nadzorcza na wniosek likwidatora powołuje osoby do dokonania poszczególnych crynnoŚci likwidacyjnych,
o ile zachodzi taka potrzeba.

4. Likwidatorowi sfużą uprawnienia Zarządu'
5. Środki finansowę pozostałe po likwidacji Rada Nadzorcza ptzekazuje innej organizacji społeczrej realizującej cele

podobne do zawartych w niniejszym Stafucie a|bo Zakładom opieki Zdrowotnej udzielającym świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej na potrzeby dzieci chorych na białaczkę i inne choroby nowotworowe.

$28
Statut wchodzi w żvcie z dniem zareiestrowania Fundacii.

Podpis reprezentanta Frrndacji dokonującego crynnoŚci prawnych

Prezęs ZarząduFundacji dla Dzieci z Chorobaml
Nowotworowymi,,Krwinka"
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