Statut fundacji
"Fundacja z Pompą - Pomóż Dzieciom z Białaczką".
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. „Fundacja z Pompą - Pomóż Dzieciom z Białaczką”, zwana dalej Fundacją, działa na
podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapisów w
innych aktach prawnych dotyczących działalności fundacji oraz postanowień
niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Martę Justynę Czyż-Taraszkiewicz, Barbarę
Dorotę Grosz – Glich, Justynę Żanetę Jabłońską, Magdalenę Luizę Jankowską,
Małgorzatę Annę Jastrzębską, Ewę Annę Kornatowską, Anetę Monikę Lopko, Daniela
Andrzeja Myszkę, Aleksandrę Annę Paliwoda, Anitę Ewę Romanowską, Malwinę
Marię Rudoman, Jacka Jana Urbanek i Barbarę Marię Żylicz – Szymborską - zwanych
dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Karola
Aleksandrowicza w dniu 7.06.2013 roku w Gdańsku.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
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.
4. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.
5. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać
pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego
stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.
6. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym
lub zbliżonym charakterze działania.
7. Fundacja może używać skrótu: „Fundacja z Pompą”.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.
§4
Fundacja używa pieczątek o treści „Fundacja z Pompą - Pomóż Dzieciom z Białaczką”
oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele działania Fundacji
§6
Celem Fundacji jest:
1. udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową oraz
innymi schorzeniami będącym pod bezpośrednią lub pośrednią opieką Oddziału
Hematologii Dziecięcej UCK w Gdańsku i ich rodzinom, w tym pomocy socjalnej o
charakterze rzeczowym lub finansowym;
2. ochrona i promocja zdrowia oraz wsparcie finansowe dzieci dotkniętych chorobą
nowotworową i ich rodzin;
3. rzeczowe wspieranie Oddziału Hematologii Dziecięcej w Klinice Pediatrii,
Hematologii, Onkologii i Endokrynologii UCK w Gdańsku;
4. pomoc psychologiczna dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin, między innymi
poprzez spotkania terapeutyczne, grupy wsparcia i prowadzenie informacyjnej strony
internetowej;
5. działanie na rzecz utrzymania wysokiego standardu onkologicznej wiedzy wśród
fachowego personelu medycznego pracującego z dziećmi dotkniętymi chorobami
nowotworowymi, między innymi poprzez organizowanie szkoleń;
6. działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
7. działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
8. działalność charytatywna
9. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
10. promocja i organizacji wolontariatu;
§7
Cele o których mowa w § 6 Fundacja realizuje poprzez:
1. inicjowanie zmian prawnych na rzecz poprawienia jakości opieki nad dziećmi
dotkniętymi chorobami nowotworowymi,
2. informowanie władz legislacyjnych oraz administracji rządowej i samorządowej o
problemach dzieci z chorobą nowotworową oraz współpracę z tymi jednostkami;
3. współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, gospodarczymi i
kulturalnymi;
4. działanie na rzecz poprawy warunków opieki szpitalnej i ambulatoryjnej dzieci
chorych na choroby nowotworowe;
5. udostępnianie urządzeń medycznych Oddziałowi Hematologii Dziecięcej UCK w
Gdańsku oraz jego następcom prawnym;
6. zakup leków i sprzętu jednorazowego;

7. finansowanie lub dofinansowanie leczenie zagranicą dzieci, których uratowanie życia
w kraju nie jest możliwe;
8. udzielanie pomocy socjalnej, w szczególności o charakterze finansowym i rzeczowym
dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową i ich rodzinom;
9. finansowanie i dofinansowanie specjalistycznego wypoczynku podopiecznych
Oddziału Hematologii Dziecięcej UCK w Gdańsku i jednego opiekuna;
10. organizację imprez muzycznych, kulturalnych i sportowych;
11. zakładanie subkont dla dzieci;
12. propagowanie wiedzy o zasadach postępowania z dzieckiem w trakcie oraz po
zakończeniu leczenia chorób nowotworowych poprzez stronę internetową;
13. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów Fundacji.
14. organizowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z nowotworami krwi;
15. organizowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży po przebytych nowotworach krwi;

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąca złotych)
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§9
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych,
c) organizowania i prowadzenia kwest, zbiórek i imprez publicznych i innych
przedsięwzięć o podobnym charakterze;
d) dochodów z majątku fundacji,
e) odsetek bankowych;
f) działalności gospodarczej
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.
§ 10
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a. Ruchome placówki gastronomiczne PKD 56.10.B
b. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
PKD 56.21.Z
c. Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z
d. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD
47.91.Z
e. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B
f. Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z

g. Wychowanie przedszkolne PKD 85.10.Z
h. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD
85.51.Z
i. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej PKD 85.52.Z
j. Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z
k. Opieka dzienna nad dziećmi PKD 88.91.Z
l. Działalność organizatorów turystyki 79.12.Z

2. Uzyskany dochód z tytułu działalności gospodarczej Fundacja przekazuje na
działalność pożytku publicznego.

Rozdział IV. Zasady działania Fundacji.
§ 11
1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. nr 96 poz. 873 ze zm.) o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku
publicznego.
2. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem
Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z
którymi członkowie, członkowie organów i pracownicy 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”.
3. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji 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.
4. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
5. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V. Władze Fundacji
§ 12
Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji
§ 13
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 9 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady, w tym Przewodniczącego, powołują Fundatorzy.
Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie wypełniania nałożonych obowiązków
lub w przypadku rażącej niegospodarności - odwołanie członka Rady może nastąpić w
wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z
członkami Zarządu.
8. W Radzie Fundacji nie mogą zasiadać osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 14
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji , w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji,
3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium,
4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa
Zarządu,
5. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
6. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
7. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów.
§ 15
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W
razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu,
bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków
dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni
od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
Zarząd Fundacji
§ 16
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę
Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
4. Członkostwo 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.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani
przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej przez 3/4
wszystkich członków Rady. Może się tak na skutek nie wypełniania nałożonych
obowiązków lub w przypadku rażącej niegospodarności.
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 17
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
h) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji.

§ 18
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co
najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
Sposób reprezentacji
§ 19
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może
każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł wymagany jest podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 20
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany
statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
§ 21
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji,
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
§ 22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw
zdrowia.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o
zbliżonych celach.

Zmiany w Statucie zostały przyjęte przez Radę Fundacji dnia ……………… roku.
Na zebraniu Rady Fundacji stawili się i zmiany przyjęli:
Małgorzata Anna Jastrzębska
Aneta Monika Lopko
Daniel Andrzej Myszka
Anita Ewa Romanowską
Ewa Edyta Lipska-Sidor
Ninela Aleksandra Irga-Jaworska

