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Postanowienia ogólne
§1
1.

Fundacja pod nazwą Fundacja na rzecz rozwoju rehabilitacji i opieki długoterminowej RehAktywacja, zwana dalej
Fundacją, ustanowiona przez: Alicję Turczyk zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez
zastępcę notarialnego Katarzynę Pawlak – Żmuda, zastępcę notariusza Waldemara Wajdy, w kancelarii notarialnej
w Krakowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 36/4, w dniu 13.04.2016 r., działa na podstawie przepisów prawa
polskiego oraz niniejszego Statutu.

2.

Fundacja może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym (logo).

3.

Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§3
Siedzibą Fundacji jest Modlniczka.

§4
1.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego
realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.

Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5
Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Zdrowia.

§6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
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Cele i zasady działania Fundacji
§7
1.

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na poprawie stanu zdrowia, jakości życia i
funkcjonowania osób wymagających rehabilitacji lub/i opieki długoterminowej.

2.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.

wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności o której
mowa §7, ust. 1 – w zakresie celu Fundacji,

2.

zakup sprzętu, urządzeń i materiałów służących do realizacji celu Fundacji i nieodpłatne przekazywanie lub
udostępnianie ich placówkom i instytucjom o których mowa w ust. 1,

3.

udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej osobom wymagającym rehabilitacji lub/i opieki
długoterminowej,

4.

inicjowanie, organizowanie, wspieranie, prowadzenie, finansowanie lub współfinansowanie:
a. działań na rzecz szeroko pojętej rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych,
b. działań na rzecz szeroko pojętej opieki długoterminowej osób chorych, niepełnosprawnych i starszych,
c. opieki i opieki medycznej dla osób starszych lub/i chorych lub/i niepełnosprawnych,
d. przejazdów osób chorych lub/i starszych lub/i niepełnosprawnych,
e. integracji osób starszych lub/i chorych lub/i niepełnosprawnych ze środowiskiem,
f. współpracy ze środowiskiem naukowym, terapeutycznym i medycznym,
g. współpracy z organizacjami i instytucjami na terenie kraju i za granicą, które w swoich programach
realizują cele zbliżone z celami Fundacji lub/i realizują dobre praktyki z dziedziny szeroko pojętej
rehabilitacji lub/i opieki długoterminowej,
h. budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie
zdrowia, lub/i rehabilitacji lub/i opiece długoterminowej.
i. podnoszenia kwalifikacji kadry zawodowej zaangażowanej w działania ukierunkowane na rehabilitację
lub/i opiekę długoterminową,
j. działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
k. działalności dobroczynnej,
l. działalności oświatowej (w tym m.in. szkoleń, kursów, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych,
konferencji, wykładów),
m. działań na rzecz ochrony zdrowia i profilaktyki,
n. rozwoju infrastruktury służącej rehabilitacji lub/i opiece długoterminowej,
o. rozwoju kadry specjalistycznej opieki zdrowotnej,
p. współdziałania z instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i społecznymi, sektorem
gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi
szeroko pojętą rehabilitacją lub/i opieką długoterminową,
q. tworzenia funduszy stypendialnych dla osób chorych lub/i niepełnosprawnych oraz kadry specjalistycznej
opieki zdrowotnej,
r. wspierania dialogu społecznego i włączania partnerów społecznych do działań związanych z celami
statutowym,
s. udziału w budowaniu świadomości osób starszych lub/i chorych lub/i niepełnosprawnych a także kadr
działających na ich rzecz w zakresie szeroko pojętych form aktywizacji osób starszych lub/i chorych lub/i
niepełnosprawnych,
t. propagowania wykorzystania nowoczesnych technologii w rehabilitacji lub/i opiece długoterminowej.
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Cele i zasady działania Fundacji
§8
1.

Realizując cele zawarte § 7 Statutu, Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.

2.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach w
zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji
celów statutowych.

§9
1.

Fundacja realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi,
prywatnymi i pozarządowymi.

2.

Fundacja może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.
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Majątek i dochody Fundacji
§ 10
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10 000 pln (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100), oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Ze środków funduszu założycielskiego 5000 pln (słownie: pięć tysięcy
złotych, 00/100) przeznaczone jest na realizację celów statutowych i 5000 pln (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) na
prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 11
1.

Majątek Fundacji może pochodzić z następujących źródeł:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji oraz grantów,
c. dochodów ze zbiórek publicznych,
d. odsetek bankowych,
e. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
f. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
g. wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację.

§ 12
1.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji
tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny
spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Władze Fundacji
§ 13
1.

Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji,
b. Zarząd Fundacji.
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Rada Fundacji
§ 14
1.

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2.

Rada Fundacji składa się z od trzech do pięciu członków. W skład Rady Fundacji nie mogą wchodzić osoby skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3.

Z mocy Statutu, wyboru członków pierwszego składu Rady dokonuje Fundator.

4.

Rada Fundacji może dokonywać zmian w swoim składzie, zgodnie z postanowieniami ust. 6 – 9 poniżej.

5.

Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:
a. śmierci,
b. złożenia rezygnacji,
c. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,
d. odwołania zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 6 i 7.

6.

Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić z przyczyn innych niż wskazane w ust. 5, pkt. a-c, które w sposób
długotrwały uniemożliwiają lub z znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka Rady Fundacji albo
powodują utratę zaufania do danego członka Rady.

7.

Odwołanie członka Rady Fundacji, o którym mowa w ust. 6 może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co
najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Fundacji. Głosowanie w tym przedmiocie jest tajne i nie bierze w nim udziału
członek Rady, którego wniosek dotyczy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

8.

Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, powołanie członka Rady Fundacji może nastąpić jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co
najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Fundacji. Wniosek powinien zawierać wskazanie kandydata / kandydatów na
członka / członków Rady wraz z uzasadnieniem. Głosowanie w przedmiocie nowego członka Rady jest tajne.

9.

Wnioski, o których mowa powyżej są składane do Zarządu Fundacji. Powołanie nowego członka Rady Fundacji jest
możliwe, jeżeli Fundator nie zgłosi sprzeciwu co do osoby kandydata.

10. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.
11. Fundator może zasiadać w Radzie Fundacji.
12. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
13. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady
Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio
na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
14. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją
na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
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Rada Fundacji
§ 15
1.

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2.

Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Rady Fundacji,
albo na wniosek Fundatora.

3.

Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub osoba przez niego wskazana.

4.

Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni członkowie Zarządu oraz Fundator.

5.

Powiadomienie członków Rady o terminie posiedzenia następuje poprzez przesłanie informacji o terminie posiedzenia
pocztą elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem, a w przypadku braku takiej możliwości,
listem poleconym na co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem.

6.

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16
Do zadań Rady należy w szczególności:
1.

Ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych, merytorycznych i udzielanie członkom
Zarządu absolutorium.

2.

Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

3.

Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

4.

Nadzór nad działalnością Fundacji.

§ 17
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1.

Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2.

Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
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Zarząd Fundacji
§ 18
1.

Zarząd składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji. Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji pełni
Fundator lub członek Zarządu wskazany przez Fundatora. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2.

Z zastrzeżeniem §18 ust. 3 Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji spośród osób zaproponowanych
przez Fundatora.

3.

Członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji.

4.

Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
a. złożenia rezygnacji,
b. śmierci,
c. odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 5 poniżej.

5.

Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
a. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
b. nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
c. istotnego naruszenia postanowień Statutu,
d. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.

§ 19
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Fundacji zajmuje się wszelkimi
sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji pozostałych organów Fundacji a w szczególności:
1.

może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania,

2.

powołuje i odwołuje dyrektorów oddziałów,

3.

decyduje o każdorazowym przyjęciu zapisu lub spadku,

4.

opracowuje roczne plany finansowe i rzeczowe oraz sprawozdania z ich realizacji i przedstawia je Radzie Fundacji.

§ 20
1.

Powiadomienie członków Zarządu o terminie posiedzenia następuje poprzez przesłanie informacji o terminie
posiedzenia pocztą elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem, a w przypadku braku takiej
możliwości, listem poleconym na co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem.

2.

Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu
działających łącznie. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej
jednorazowo bądź łącznie w okresie 1 (jednego) roku na rzecz jednego podmiotu kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy
złotych), do ważności transakcji wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji.
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Postanowienia końcowe
§ 21
Decyzje w sprawie:
a. Zmian Statutu, w tym również zmian celów Fundacji,
b. Połączenia Fundacji z inną fundacją,
c. Likwidacji Fundacji.
Podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

§ 22
1.

W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Fundacji bądź inna osoba wyznaczona przez Radę
Fundacji.

2.

Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator lub likwidatorzy przekażą innej organizacji społecznej realizującej
cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.
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