Statut
„FUNDACJI OTWARTYCH SERC”
im. Bogusławy Nykiel – Ostrowskiej

TEKST JEDNOLITY

Rozdział I - postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja „Otwartych Serc” – im. Bogusławy
Nykiel- Ostrowskiej.
2. Fundacja ma charakter memoriałowy i upamiętnia działalność Bogusławy
Nykiel - Ostrowskiej.
3. Fundacja ustanowiona jest przez Fundatorów: Grażynę Więcek, Witolda
Ostrowskiego i Zygmunta Jerzyka. 4. Fundacja działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity
Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz
postanowień niniejszego Statutu. 5. Fundacja posiada status organizacji
pożytku publicznego na zasadach i w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
§2

1. Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego
Rejestru Sądowego.
§3

1. Siedzibą Fundacji jest Krosno. Adresem Fundacji jest 38-400 Krosno, ul.
Staszica 6, skrytka pocztowa 60.
§4

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§5
1. Fundacja może ustanawiać nagrody i przyznawać je osobom zasłużonym,
dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II - cele, zasady i formy, oraz zakres działalności Fundacji

§6

Celem Fundacji jest:
1. Działalność na rzecz osób dotkniętych choroba nowotworową,
2. Działalność profilaktyczna w zakresie chorób nowotworowych,
3. Świadczenie pomocy na rzecz osób poszkodowanych i pokrzywdzonych w
wyniku zdarzeń losowych, a w szczególności poszkodowanych w
wypadkach komunikacyjnych oraz w wyniku przestępstw,
4. Propagowanie niesienia pomocy osobom chorym, poszkodowanym i
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
5. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym propagowanie sportu, kultury
fizycznej oraz różnych form rekreacji,
6. Promocja regionu, poprzez organizowanie imprez sportowych,
rekreacyjnych i artystycznych o zasięgu ogólnokrajowym,
7. Inna działalność zmierzająca do rozwoju profilaktyki oraz lecznictwa w
zakresie chorób nowotworowych i ułatwiająca dostęp do wysoko
kwalifikowanych usług medycznych.

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie w miarę posiadanych środków pomocy dla
osób dotkniętych chorobą nowotworową,
2. Organizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji
specjalistycznych,
3. Współpraca z ośrodkami akademickimi i specjalistycznymi zakładami
służby zdrowia na terenie całego kraju,
4. Organizowanie konferencji i sympozjów na temat profilaktyki i leczenia
schorzeń nowotworowych,
5. Wspieranie wydawnictw naukowych i popularno-naukowych związanych z
tematyką działalności Fundacji i prowadzenie własnej działalności
wydawniczej,

6. Współpracę z instytucjami państwowymi, publicznymi i samorządowymi
oraz innymi stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie objętym celami
Fundacji, 7. Organizację imprez sportowych, rekreacyjnych, artystycznych
i charytatywnych propagujących działalność statutową Fundacji oraz
organizowanie zbiórek pieniężnych celem pozyskania środków na
działalność statutową Fundacji.

§8
1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych
osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z
celami Fundacji.

Rozdział III – majątek i dochody Fundacji

§9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w kwocie
pieniężnej 1.200 zł., a także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości
nabyte przez Fundację w trakcie jej działania
2. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do Fundatorów, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów oraz
pracownicy organizacji 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) przekazywania jej majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub
pracowników 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) wykorzystywania majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe

§ 10
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a) Darowizn, spadków i zapisów,
b) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
c) Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
d) Dotacji udzielanych przez organy administracji

§ 11
1. Dochody pochodzące z dotacji darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie
postanowią inaczej,
2. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane
zgodnie z podanym publicznie celem.

Rozdział IV- Organy Fundacji

§ 12
1.

Organami Fundacji są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie
Fundatorów

§ 13
1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa i od 2 do 5 V-ce Prezesów
powołanych przez Zgromadzenie Fundatorów. Kadencja Zarządu trwa 5
lat. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem
prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
2. Pierwszy Zarząd jest powołany przez Fundatorów
3. Organem kontroli i nadzoru jest Rada Nadzorcza, składająca się z 3 do 5
osób. Rada Nadzorcza nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania
kontroli wewnętrznej i nadzoru, przy czym Członkowie Rady Nadzorczej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) pełnią swoje funkcje nieodpłatnie
4. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Zgromadzenie
Fundatorów na kadencję, która trwa 5 lat. Zgromadzenie Fundatorów

może odwołać członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji każdym
czasie.
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie
regulaminu i pod przewodnictwem wybranego spośród siebie
Przewodniczącego.
6. Do dnia 31 marca każdego następującego po sobie roku Rada Nadzorcza
przedstawia Zgromadzeniu Fundatorów pisemne sprawozdanie z
działalności Rady w roku ubiegłym z uwzględnieniem wniosków z
przeprowadzonej kontroli Fundacji.

§ 14
1. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
§ 15

1.

Do zadań Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji, oraz
reprezentowanie jej na zewnątrz.
§ 16
Zarząd w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reprezentuje Fundację na zewnątrz
Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji
Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy
Kieruje bieżącą działalnością Fundacji
Tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jednostki organizacyjne
Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość
środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji
7. Do oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane są podpisy Prezesa
i jednego z Vce Prezesów, lub dwóch V-ce Prezesów.

§ 17
1. Zasady wynagradzania Zarządu określa Zgromadzenie Fundatorów
§ 18
1. Zgromadzenie Fundatorów tworzą wszyscy fundatorzy oraz osoby powołane
przez nich uchwałą fundatorów.
2. Zgromadzenie Fundatorów uchwałą podjętą zwykłą większością głosów może
powiększyć liczbę Fundatorów, nie więcej jednak niż o 6 osób. Fundatorem może
być wyłącznie osoba o nieposzlakowanej opinii. Fundatorem nie może być osoba
skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe. Uprawomocnienie się wyroku

skazującego, o którym mowa wyżej powoduje obowiązek podjęcia uchwały przez
Zgromadzenie Fundatorów o usunięciu osoby skazanej z grona Fundatorów.
3. Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego
Zgromadzenia.
Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów bez
względu na liczbę obecnych członków Zgromadzenia.

§ 19
Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Powoływanie i odwoływanie Prezesa
Powoływanie i odwoływanie Zarządu,
Ustalanie zasad wynagradzania Zarządu
Uchwalanie zmian statutu Fundacji
Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji
Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej

Rozdział V
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych.

1. Dla zapewnienia prawidłowego i zgodnego z prawem przetwarzania
danych osobowych, w placówce realizowana jest Polityka Ochrony Danych
Osobowych na podstawie której Administrator przetwarza dane w sposób
zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty, z zachowaniem ograniczenia celu
przetwarzania i jego adekwatności oraz zapewnieniem integralności i
poufności danych.
2. Na podstawie Polityki Ochrony Danych Osobowych w Placówce wdrożono
min.:

a) Regulamin Ochrony Danych Osobowych,
b) Różnorodne środki techniczne i organizacyjne oraz procedury mające na
celu zapewnienie odpowiednich standardów w ochronie danych
osobowych,
c) W celu wsparcia Administratora w prawidłowej realizacji zadań
związanych o ochroną danych osobowych powołano Inspektora Ochrony
Danych,

