
Załączniknr 1

do uchwały Rady Fundacji Rozwoju Pie!ęgniarstwa

z dnia 8 marca 2022 roku (nr uchwały 1lXU2022)

Statut

Fundacji Rozwoju Pielęg niarstwa

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1
1. Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa, zwana dalej FundaĄą, działa na podstawie ustawy z dnia

6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2, FundaĄa została ustanowiona przez Małopolską Okręgową lzbę Pielęgniarek i Połoznych w

Krakowie, zwaną dalej Fundatorem, aktem ustanowienia fundacji - Akt notarialny sporządzony przez

notariusza Piotra Tomaszka w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Karmelickiej 36/3 w dniu

2 marca 2018 r. (Repertorium A nr 417412078), zmienionym następnie aneksem sporządzonym w dniu

12 marca 2018 r. (Repertorium 
^ 

47 87 12018).

§2
1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.

2. Czas trwania fundacjijest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, pży czym w zakresie

niezbędnym dla właściwego realizowania celow, Fundacja może prowadzic działalnośc takze poza

granicami Rzeczpospolitej Polskiej,

§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzor nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Zdrowia

§4
Fundacja moze ustanawiac certyfikaty, odznaki i przyznawac je wraz z innymi nagrodami i

wyroznieniami osobom fizycznym i prawnym zasłuzonym dla fundacji, przyczyniĄącym się do

r ealizacji cel ów fu n d acj i,

Rozdział Il, Cele izasady działania Fundacji

§5
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie:

1. lntegracjizawodowej i społecznej środowiska pielęgniarek i położnych.
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2. Wsparcia dla pieIęgniarek i położnych.

3. Promocjizawodów pielęgniarki i położnej.

4. Wsparcia działań zapewniających bezpieczeństwo pacjenta oraz pracy pielęgniarek i

położnych.

5. Edukacji, prowadzenia szkoleń, praktyk oraz rehabilitacji.

6. Wsparcia dla pieIęgniarek i położnych emerytek.

7. Współdziałanie z podmiotami leczniczymi oraz organizacjami społecznymi w planowaniu i

organizowaniu służby zdrowia w zakresie pieIęgniarstwa i położnictwa.

8. Promocji i ochrony zdrowia.

9. Promocji wolontariatu.

§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

ł/ Oziałalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:

1. Propagowania działalności na rzecz ochrony i promocjizdrowia.

2. Promocji wolontariatu.

3. Organizowania i finansowania akcji społecznych.

4. Wspierania i dofi na nsowywa nia personel u oraz pod miotów leczniczych.

5. Organizowania i finansowania zakupu sprzętu oraz wyposażenia potrzebnego do pracy

pielęgniarek i polożnych.

6. Promocji innych organizacji zajmujących się działalnością na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

B/ Działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:

1. Propagowania działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

2. Wspierania i dofinansowywania personelu oraz podmiotów leczniczych.

3. Organizowania i finansowania zakupu sprzętu oraz wyposażenia potrzebnego do pracy

pielęgniarek i położnych.

4. Pozyskiwanie igromadzenie środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji.

C/ Działalność gospodarczą w zakresie:

t. PozosTAŁE PozAszKoLNE FoRMY EDUKACJl, GDzlE lNDZlEJ NlEsKLAsYFlKoWANE.

2. PoMoc sPoŁEcZNA z ZAKWATERoWANlEM ZAPEWNlAJĄcA oPlEKĘ PlELĘGNlARsKĄ.

3. POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSOB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB

NlEPEŁNosPRAWNYCH.
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4.

5.

6.

POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM.

WYNAJEM l zARzĄDzANlE NIERUcHoMoŚclAMI WŁASNYMl LUB DztERZAW!oNYM!.

POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWAN|A DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU l OSOB

NlEPEŁNosPRAWNYCH.

oPlEKA DztENNA NAD DzlEćMl.7.

8.

9.

10.

POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ

NlESKLASYFIKOWANA

DzIAŁALNość oslrrrów KULTURALNycH.

DzlAŁALNość onenrulzAcJt pRoFEsJoNALNvcH.

ZAKWATERoWANlA, GDZlE !NDzlEJ

Rozdział lll. Majątek i dochody Fundacji

§7
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 300.000, 00 zł (słownie złotych: trzysta

tysięcy) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, przy czym częśc wymienionej

powyzej kwoty w wysokości 299.00, 00 zł (słownie: dwieście dziewięcdziesiąt dziewięc) przeznaczona

będz ie n a dz iała l n ośc g os pod a r czą pr ow adzoną pżez F u n d ację.

§8
1. Przychody Fundacji pochodząz:

a) darowizn, spadków i zapisów,

b)dotacji, subwencji oraz grantów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych i niemajątkowych

poczynionych na rzecz Fundacji przezkrĄowe i zagraniczne osoby prawne ifizyczne,

c) praw majątkowych oraz pozytkow i dochodów z tych praw,

d) zbiórek i imprez publicznych,

e) nawiązek,

f)wpływow pochodzących z wkładow na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz papierów

wańościowych,

g) opłat za pobyt w domu osob starszych,

h) majątku ruchomego i nieruchomego,

2.Przychody z darowizn, spadkow, izapisów orazz subwencji idotacji mogą byc uzyte na realizację

wszystkich celow Fundacji, jezeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3, Całośc przychodow uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalnośc

statutową.
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Rozdział lV. Władze Fundacji

§9
Władzami Fundacji są:

a. Zaząd Fundacji, zwany dalejZaządem,

b. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Rada Fundacji

§10
1 . Rada jest organem kontrolnym, nadzorczym i opiniującym Fundacji.

2. Rada składa się z 3 do 6 członkow i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze

swego grona Przewodniczącego Rady, ktory kieruje jej pracami.

3. Członkow pierwszego składu Rady oraz pienłszego Przewodniczącego Rady powołuje Fundator.

Następnych członkow Rady na miejsce osob, które przestały pełnic tę funkcję lub dla rozszerzenia

składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4, W szczegolnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i pzez to pozbawienie go

członkostwa w Radzie może nastąpic w wyniku uchwały podjętej jednogłosnie przez pozostałych

członkow Rady.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo

popełnione z winy umyślnej,

c. odwołania, o ktorym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,

d. śmierciczłonka.

6. Nie możnałączyc członkostwa w Radzie z członkostwemw Zarządzie.

7. Członkowie Rady nie mogą pozostawac z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspolnym

pozyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości słuzbowej.

8. Członkiem Rady nie moze byc osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo umyślne ścigane z oskarźenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

9. Członkowie Rady mogą otrzymywac z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych

kosztow lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w

sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głownego Urzędu Statystycznego za rok

poprzedni.

10. Rada jest organem odrębnym od Zaządu.

11. Rada nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania czynności kontrolnych lub nadzorczych.
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§ 11

Do zadań Rady Fundacji nalezy:

a. wytyczanie głownych kierunkow działalności Fundacji,

b. nadzor i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczegolności kontrola stanu majątkowego

Fundacji,

c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zaządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi

absolutorium,

d. powoływanie iodwoływanie członkow Zaządu, w tym Prezesa Zarządu,

e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

f, podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

9. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych

organów,

h. składania Fundatorowi sprawozdania

Fundatorowi do dnia 31 marca roku

sprawozdanie,

i. biezące informowanie Fundatora o istotnych aspektach działalności Fundacji.

§12
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na

piśmie.

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosow, przy obecności co najmniej

połowy swoich członkow, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby

głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady moze byc zwołane w trybie nadzwyczĄnym dla rozpalrzenia sprawy o

szczegolnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądż na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady

lub przynajmniej dwoch jej członkow.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno byc zwołane nie pozniej niz w ciągu 14 dni od daty

zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członkow zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Zarząd Fundacji

§13
1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na pięcioletnią

kadencję. ,

z działalności Fundacji, sprawozdanie składa się
następującego po roku, za ktory sporządzane jest
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2. Funkcję członka Zarządu można pełnic przez więcej niz jedną kadencję.

3. Pierwszy składZarządu powołuje Fundator. Kolejny skład jestwybierany przez Radę.

4. CzłonkosM,lo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo

popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu,

d. odwołania przez Radę Fundacji.

5. Zarząd w całości lub kazdy z jego członkow moze byc odwołany przez Radę przed upływem

kadencji, w drodze uchwały podjętejjednomyślnie przez wszystkich członkow Rady.

6. Członkiem Zarządu nie moze byc osoba, ktora została skazana prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnąlrz.

2. Do kompetenĄi Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącądziałalnością Fundacji,

b. realizaila celów statutowych,

c. sporządzanie planow pracy i budzetu,

d, sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. zatrudnianie pracownikow i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,

h. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładac Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§15
1 . Posiedzenia Zaządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwańał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w

przypadku braku takiej mozliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym

spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostaó poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosow przy obecności co

najmniej połowy swoich członkow, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku

równego rozłożenia głosow decyduje głos Prezesa.
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Sposób reprezentacji orazzaciągania zobowiązań majątkowych

§16
1, Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych

jest dwoch członkow zarządu działających łącznie.

2. Zabrania się

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej

członkow, członków organów lub pracownikow oraz osob, z ktorymi członkowie, członkowie organów

oraz pracownicy organizacji pozostająw związku małzeńskim, we wspolnym pozyciu 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;

b. przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członkow, członkow organow lub pracownikow oraz

ich osob bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich, w szczegolności, jezeli

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c. wykorzystywania majątku Fundacji narzecz członków, członkow organow lub pracownikow oraz ich

osob bliskich na zasadach innych niz w stosunku do osob trzecich, chyba ze to wykorzystanie

bezpośrednio wynika z celu statutowego;

d. zakupu towarów lub usług od podmiotow, w ktorych uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej

organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich

lub po cenach wyzszych niż rynkowe

Rozdział. v. postanowienia końcowe

§17
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większoscią głosow, przy obecności co

najmniej połowy członkow uprawnionych do głosowania. Zmiana moźe dotyczyc celow określonych w

akcie założycielskim.

§18
1. Fundacja moze się połączyc z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2, Połączenie z inną fundacją nie moze nastąpic, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel

Fundacji.

3, W sprawach połączenia z innąfundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosow,

przy obecności co najmniej połowy członkow uprawnionych do głosowania.

§19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celow, dla ktorych została ustanowiona lub w razie

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku,

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw Zdrowia.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosow, przy obecności co najmniej
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połowy członkow uprawnionych do głosowania.

4, Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji stają się własnością Małopolskiej

Okręgowej lzby Pielęgniarek i Połoznych w Krakowie lub jej następcy prawnego, z zastrzeżeniem, iz

mogą byc przeznaczone wyłącznie na cele określone w § 5 Statutu.

§20
Rokiem Obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się z

dniem 31 grudnia 2018r.

Podpisv członków Radv Fundacii:

Ą.o,n^r"
Danuta Adamek
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