Statut Fundacji RECOVER
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1.Fundacja pod nazwą FUNDACJA RECOVER została ustanowiona przez Joannę Halinę
Szymkiewicz-Dangel oraz Katarzynę Franciszkę Kozera, zwanymi dalej fundatorami, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Banaszka w kancelarii notarialnej w
Warszawie ul. Jaworzyńska 7/16 , w dniu 28.06.2017 roku
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Skrzeszew
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia oraz Starosta Legionowski.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§4
Celem Fundacji jest:
-podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej

§5
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- wspieranie wszelkich inicjatyw majacych na celu pomoc osobom społecznie
wykluczonym, chorym, w trudnej sytuacji zyciowej, niepełnosprawnym, ze szczegolnym
uwzglednieniem osob wymagajacych rehabilitacji, po złozonych operacjach wrodzonych
patologii rozwojowych
- wspołprace z wszelkimi podmiotami, instytucjami w szczegolnosci stowarzyszeniami,
fundacjami, instytucjami edukacyjnymi w obszarze podejmowanych działań zbieznych z
celami Fundacji
- wspołprace z organami administracji rzadowej i samorzadowej, organizacjami
pozarzadowymi i innymi podmiotami w obszarze podejmowanych działań zbieznych z
celami Fundacji
- organizowanie zbiorek pienieznych w kraju i za granica
- organizowanie badź wspołprace przy organizacji spotkań, szkoleń, kursow, warsztatow,
seminariow, konferencji, pokazow i wydarzeń w zakresie zbieznym z celami Fundacji, w
tym opartych na zaangazowaniu wolontariuszy

-

-

-

prowadzenie akcji informacyjnych i badań w zakresie okreslonym celami Fundacji
organizowanie szkoleń, spotkań, seminariow i konferencji słuzacych wymianie
doswiadczeń osob i jednostek prowadzacych działalnosć w zakresie zbieznym z celem
Fundacji, a takze upowszechnianie za posrednictwem prasy, radia, telewizji i sieci
internetowej tych doswiadczeń
opracowywanie, promowanie, a takze wspieranie materialne, rzeczowe i intelektualne
działań w zakresie pomocy dzieciom, osobom chorym i ich rodzinom, ochrony zdrowia,
edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym
upowszechnianie wiedzy o chorobach dzieci i dorosłych, mozliwosci ich leczenia oraz o
osrodkach medycznych
podnoszenie kompetencji w zakresie diagnostyki prenatalnej, kardiologii, kardiochirurgii,
psychologii, opieki nad podopiecznym oraz innych dziedzin medycznych poprzez
organizacje, uczestniczenie lub wysyłanie (finansowanie wyjazdow) podopiecznych, ich
opiekunow, lekarzy, psychologow, pedagogow personelu medycznego na roznego typu
konferencje, sympozja, warsztaty, szkolenia
organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzetu medycznego
wyposazanie poradni i osrodkow specjalistycznych w sprzet diagnostyczny, leczniczy i
rehabilitacyjny
organizowanie i finansowanie zabiegow medycznych, kuracji i zabiegow
rehabilitacyjnych, w osrodkach i placowkach polskich lub zagranicznych,
organizowanie i prowadzenie placowek oswiatowo-wychowawczych i edukacyjnych
organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych
prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych
fundowanie stypendiow
organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodziezy
finansowanie i realizacje inwestycji polegajacych w szczegolnosci na budowie, remontach
lub modernizacjach placowek słuzby zdrowia lub placowek pomocy społecznej.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§6
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych)
§7
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji od osób prawnych,
c. zbiórek publicznych,
d. majątku fundacji,
e. odsetek i lokat bankowych,.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie
na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§8
1.Władzę w Fundacji sprawuje zarząd Fundacji i Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż czterech osób powoływanych przez Fundatorów
na trzyletnią kadencję.
3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa i do trzech członków zarządu.
4. Fundatorzy mogą zostać w Zarządzie Fundacji.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed
upływem kadencji przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.
§9
1. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
2. Zarząd Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządukonieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej
czternastodniowym wyprzedzeniem.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał- zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
4. Zarząd raz w roku zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z działalności Fundacji
oraz sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Fundatorom.
§ 10
1. Zarząd kieruje działalność Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a). Uchwalenie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
b). Uchwalenie regulaminów
c). Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
d). Ustalenia wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji
e). Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym
w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
f). Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów subwencji i dotacji.
g). Zmiana statutu Fundacji .
h). Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
i). Nadzór nad działalnością Fundacji.

§ 11
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą składa się od dwóch do czterech członków,
powoływanych i odwoływanych przez Fundatora, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Do uprawnień Rady należą:
a) Ocena bieżącej działalności Fundacji, a w związku z tym przedstawienie odpowiednich
uwag i wniosków Prezesowi Fundacji i Fundatorowi.
b) Ustalenia głównych kierunków działalności fundacji i kontrola ich realizacji.
c) Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów opracowanych przez Zarząd Fundacji.

d) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji.
e) Uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji.
f) Zatwierdzenie ustanowionej przez Zarząd Fundacji organizacji wewnętrznej Fundacji.
g) Występowanie do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz
likwidacji Fundacji.
h) Zatwierdzanie sprawozdań finansowych, rocznych planów pracy Fundacji, w tym
zatwierdzanie planów finansowych.
§ 12
1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz do roku przez
Przewodniczącego Rady, zwanego dalej „Przewodniczącym”.
2. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji oraz, z
głosem doradczym, inne zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalności
zbieżna jest z celami Fundacji.
3. Posiedzenie Rady jest ważne, jeśli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu,
terminie praz porządku obrad.
4. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniu. W uzasadnionych
przypadkach mogą otrzymywać zwrot wydatków poniesionych w związku z tym działaniem.
§ 13
1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
Rady, w tym Przewodniczącego. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
3. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół
Rozdział V. Sposób reprezentacji

§ 14
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu
samodzielnie. Członek taki ma działać w porozumieniu z Zarządem jako całością.
Rozdział VI. Zmiana statutu
§ 15
1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu w Fundacji.
2. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd na wniosek któregoś z jego członków
lub wniosek Fundatora.
3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.
Rozdział VII. Połączenie z inną Fundacją

§ 16
1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektownego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 17
Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.
Rozdział VIII. Likwidacja Fundacji
§ 18
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana
lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątkowych.
§ 19
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 20
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP Fundacji o
zbliżonych celach.
Rozdział IX. Postanowienia końcowe
§ 21
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

