Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Fundacji „Unia Bracka” nr 4/2022 z dnia 13.01.2022 r.
w sprawie sporządzenia teksu jednolitego Statutu Fundacji „Unia Bracka”

STATUT
FUNDACJI „UNIA BRACKA”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Fundacja „Unia Bracka” określana dalej jako Fundacja, działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 06.04.1984r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. 2020.2167) oraz Statutu,
zgodnie z celem, w jakim została ustanowiona.

2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Ruda Śląska.

4.

Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5.

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.

6.

Fundacja posługuje się prawnie chronionymi: pieczęcią i znakiem firmowym.

7.

Ministrem właściwym jest Minister Zdrowia.

CELE FUNDACJI
§2
1.

Celem Fundacji jest promocja zdrowia, profilaktyka zdrowotna, ochrona zdrowia, oraz
wykonywanie działań z zakresu pomocy i opieki społecznej.

2.

Celami Fundacji są w szczególności zabezpieczenie opieki medycznej poprzez
prowadzenie działalności leczniczej w zakresie:
1. podstawowej opieki zdrowotnej,
2. specjalistycznej opieki zdrowotnej,
3. medycyny pracy,
4. rehabilitacji leczniczej,
5. opieki paliatywnej oraz pielęgniarstwa środowiskowego,
6. diagnostyki analitycznej i obrazkowej.
SPOSOBY REALIZACJI CELÓW FUNDACJI
§3

1.

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1.

prowadzenie działalności leczniczej za pomocą swoich zakładów leczniczych
lub poprzez osoby prawne, które kontroluje (tj. posiada uprawnienie do
powoływania i odwoływania członków organów reprezentujących te osoby),

1

2.

podejmowanie wszelkich działań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, dozwolonych przez prawo,

3.

tworzenie i prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego lub kształcenia
praktycznego, umożliwiające kształcenie ustawiczne,

4.

tworzenie i prowadzenie domów pomocy społecznej.

5.

organizowanie szkoleń i pomoc finansowa w szkoleniu z zakresu celów
statutowych Fundacji,

6.

wykorzystania środków materialnych i finansowych do utrzymania i rozwoju
obiektów w zakresie ochrony zdrowia i obiektów służących pomocy
społecznej,

7.

wspieranie

współpracy

i

wymiany

doświadczeń

kadry

medycznej

z organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
8.

organizowanie

i

finansowanie

inicjatyw

zmierzających

do

poprawy

zdrowotności społeczeństwa,
9.

podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej,

10. podejmowanie i wspieranie działań prozdrowotnych, w szczególności
z zakresu zapobiegania szerzeniu się i ograniczanie zjawisk patologii
społecznych,
11. prowadzenie działań ułatwiających dostęp do badań profilaktycznych,
12. wspieranie działań instytucji zrzeszających osoby starsze, a w szczególności
tworzenie programów prozdrowotnych skierowanych do tej grupy społecznej,
13. prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego i udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków,
14. działalność zmierzająca do zebrania środków finansowych dla realizacji
celów statutowych Fundacji.
2.

Zakłady lecznicze wydzielone i zorganizowane przez Fundację do prowadzenia za ich
pomocą działalności leczniczej, będą działały stosownie do zapisów

Ustawy

o działalności leczniczej.
3.

Dla realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
MAJĄTEK FUNDACJI
§4

1.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne składniki majątkowe nabyte
w czasie działalności Fundacji.

2.

Fundusz założycielski stanowią składniki majątkowe wniesione przez Fundatorów
w formie i wysokości określonej w sposób szczegółowy w akcie notarialnym.

3.

Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą
nie może być mniejsza niż 1 tysiąc złotych.
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4.

Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 2 mogą być pieniądze, papiery
wartościowe, a także oddane Fundacji na własność nieruchomości i rzeczy ruchome.

5.

Składnikami majątkowymi nabytymi w czasie działalności statutowej Fundacji,
o których mowa w ust. 1, są w szczególności przychody z:
1)

posiadanego przez Fundację majątku,

2)

darowizn, subwencji, dotacji, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzeń
majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji, przez krajowe i zagraniczne
osoby fizyczne i prawne,

6.

3)

praw majątkowych oraz pożytki i dochody z tych praw,

4)

zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Fundacji,

5)

nabytych na giełdach papierów wartościowych,

6)

odsetek bankowych, dywidendy od posiadanego kapitału i inne pożytki,

7)

udziałów w zyskach osób prawnych,

8)

prowadzonej działalności statutowej.

Przychody uzyskiwane przez Fundację z majątku Fundacji oraz różnego rodzaju
źródeł, o których mowa w ust. 4 i 5, mogą być przeznaczone na realizację jej celów,
rozwój działalności gospodarczej oraz na pokrycie niezbędnych kosztów administracji
Fundacji.

7.

Fundacja, jako osoba prawna, odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§5
1.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub przez utworzone
w tym celu podmioty prawne.

2.

Utworzenie podmiotów prawnych oraz uczestnictwo w spółkach prawa handlowego
wymaga uchwały Zarządu, zatwierdzonej przez Radę Fundacji.

3.

Fundacja samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1.

sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 47.11.Z,

2.

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.19.Z,

3.

sprzedaż

detaliczna

wyrobów

farmaceutycznych

prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.73.Z,
4.

sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.74.Z,

5.

sprzedaż

detaliczna

kosmetyków

i

artykułów

toaletowych

prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.75.Z,
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6.

sprzedaż

detaliczna

pozostałych

nowych

wyrobów

prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.78.Z,
7.

wydawanie gazet - PKD 58.13.Z

8.

wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z

9.

pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z

10. wynajem

i

zarządzanie

nieruchomościami

własnymi

lub

dzierżawionymi

- PKD 68.20.Z,
11. działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.
12. pozostałe

doradztwo

w

zakresie

prowadzenia

działalności

gospodarczej

i zarządzania – PKD 70.22.Z,
13. pozostała

działalność

profesjonalna,

naukowa

i

techniczna,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z,
14. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach - PKD
81.10.Z,
15. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z,
16. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD
85.59.B
17. działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z,
18. działalność szpitali - PKD 86.10.Z
19. praktyka lekarska ogólna – PKD 86.21.Z
20. praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22.Z
21. praktyka lekarska dentystyczna – PKD 86.23.Z
22. działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.A
23. działalność pogotowia ratunkowego – PKD 86.90.B
24. praktyka pielęgniarek i położnych – PKD 86.90.C
25. działalność paramedyczna – PKD 86.90.D
26. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E
27. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z,
28. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z,
29. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD 96.04.Z.
ORGANY FUNDACJI
§6
1.

Organami Fundacji są:
1.

Zgromadzenie Fundatorów,

2.

Rada Fundacji,
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3.
2.

Zarząd Fundacji.

Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy członków, z wyjątkami określonymi w Statucie. W przypadku równej
liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad. W razie braku wymaganej liczby
obecnych, należy zwołać w ciągu 15 dni powtórne posiedzenie.

3.

W skład Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji mogą wchodzić osoby fizyczne
lub prawne. Członkowie będący osobami prawnymi są reprezentowani przez
upełnomocnionych

przedstawicieli.

Członkowie

będący

osobami

fizycznymi,

uczestniczą w obradach osobiście lub przez swoich pełnomocników. Do ważnego
ustanowienia pełnomocnictwa wymagane jest zachowanie formy pisemnej.
4.

W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne.

5.

W głosowaniach, każdemu członkowi organu Fundacji przysługuje jeden głos.

6.

Członek Zarządu Fundacji nie może być członkiem innych organów Fundacji
lub pełnomocnikiem osób prawnych w tych organach.

7. Członkostwo w organach Fundacji wygasa z chwilą:
1.

uprawomocnienia się orzeczenia o pozbawieniu praw publicznych lub
orzeczenia o zakazie zajmowania określonych stanowisk dotyczącego członka
będącego osobą fizyczną albo jego śmierci;

2.

utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną;

3.

zrzeczenia się członkostwa;

4.

odwołania (dotyczy członków Rady Fundacji i Zarządu Fundacji).

5.

w razie powołania na czas oznaczony – z upływem tego czasu (dotyczy
członków Zarządu Fundacji.

8.

Akt zrzeczenia się członkostwa składa się Zgromadzeniu Fundatorów.

9.

W przypadku wygaśnięcia pełnomocnictwa upełnomocnionego przedstawiciela któregoś
z członków Zgromadzenia Fundatorów lub Rady Fundacji będącego osobą prawną,
członek ten zobowiązany jest w terminie nie późniejszym niż 14 dni od tej daty
wyznaczyć osobę pełniącą funkcję jego upełnomocnionego przedstawiciela w organie
Fundacji oraz powiadomić o upełnomocnieniu tej osoby Zgromadzenie Fundatorów
i Radę Fundacji.

10. Zgromadzenie Fundatorów pracuje społecznie.
11. Członkowie Rady Fundacji, lub ich upełnomocnieni przedstawiciele mogą otrzymywać
wynagrodzenie za pełnione funkcje
12. Funkcje członków Zarządu Fundacji są wykonywane za wynagrodzeniem.
13. Koszty działalności organów pokrywa Fundacja.
14. Organy, w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania, korzystają
z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Fundacji, która zapewnia również
obsługę administracyjną.
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ZGROMADZENIE FUNDATORÓW
§7
1.

W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą fundatorzy założyciele Fundacji oraz
inne nowe, niebędące założycielami osoby fizyczne lub prawne, które na mocy
jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Fundatorów zostaną w skład tego organu wybrane.
Uchwała o przyjęciu w skład Zgromadzenia Fundatorów może być podjęta w obecności
wszystkich członków tego organu.

2.

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
1.

zmiana lub uchwalenie nowego statutu Fundacji – jednomyślnie,

2.

zmiana celów Fundacji – jednomyślnie,

3.

połączenie z inną fundacją – większością 2/3 głosów,

4.

powoływanie lub odwoływanie Przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady
Fundacji,

5.

powoływanie Prezesa, wiceprezesa(ów)

6.

reprezentowanie Fundacji w czynnościach prawnych dokonywanych między
Fundacją a członkiem Zarządu Fundacji, w tym z zakresu prawa pracy,

7.

odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu
Fundacji – z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji bądź Prezesa
Zarządu. Zgromadzenie Fundatorów odwołując lub zawieszając w czynnościach
członka Zarządu Fundacji, podejmuje uchwały niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania Fundacji,

8.

zatwierdzanie uchwał Zarządu Fundacji w sprawach:
a)

zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę ustalaną corocznie
przez Zgromadzenie Fundatorów,

b)

zbycia nieruchomości i ich części będących własnością Fundacji oraz
obciążenia ich hipoteką,

c)

zmiany struktury organizacyjnej Fundacji, w tym tworzenia i likwidowania
zakładów leczniczych Fundacji.
Przed podjęciem przez Zgromadzenie Fundatorów uchwał zatwierdzających

w wymienionych wyżej sprawach, swoją opinię w formie uchwały przedstawia Rada
Fundacji.
9.

ustalanie

wynagradzania

członków

Rady

Fundacji,

ich

upełnomocnionych

przedstawicieli i Zarządu Fundacji.
10. uchwalanie regulaminów obowiązujących w organach Fundacji, których projekty
przedstawią te organy,
11. rozpatrywanie sprawozdań Rady Fundacji i Zarządu Fundacji,
12. inspirowanie najbardziej pożądanych kierunków działania Fundacji.
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13. udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu. W razie nieudzielenia
absolutorium członkowi Zarządu, Zgromadzenie Fundatorów przystępuje do
głosowania w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu,
któremu absolutorium nie zostało udzielone.
3.

Zgromadzenie

Fundatorów

wybiera

ze

swego

grona

przewodniczącego

i wiceprzewodniczącego.
4.

Zgromadzenie Fundatorów zbiera się co najmniej raz w roku.

5.

Posiedzenia

Zgromadzenia

Fundatorów

zwołuje

jego

przewodniczący

lub

wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy.
6.

Przewodniczący ma obowiązek zwołania Zgromadzenia Fundatorów także na pisemny
wniosek Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji. Posiedzenia zwoływane w tym trybie
i określane mianem nadzwyczajnych, winny się odbyć w ciągu trzech tygodni od daty
złożenia wniosku.
RADA FUNDACJI
§8

1.

Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad realizacją celów i zadań Fundacji.

2.

W celu wykonania swoich uprawnień Rada może przeglądać każdy dział czynności
Fundacji, żądać od Zarządu Fundacji sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji
majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

3.

Rada ma prawo żądać, dla swoich potrzeb, wykonania niezbędnych ekspertyz i badań,
w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.

4.

W skład Rady wchodzą osoby powołane przez Zgromadzenie Fundatorów.

5.

Rada Fundacji wybiera ze swego grona, na wniosek przewodniczącego Rady,
wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

6.

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz na kwartał.

7.

Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący
z własnej inicjatywy.

8.

Przewodniczący lub wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołania Rady Fundacji także
na pisemny wniosek Zgromadzenia Fundatorów lub Zarządu Fundacji. Posiedzenia
zwoływane w tym trybie i określane mianem nadzwyczajnych, winny się odbyć w ciągu
dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

9.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. nadzór i kontrola działalności finansowej i gospodarczej Fundacji oraz wszystkich
podmiotów funkcjonujących w ramach Fundacji,
2. wnioskowanie do Zgromadzenia Fundatorów o odwołanie lub zawieszenie
w wykonywaniu czynności członków Zarządu Fundacji,
3. opiniowanie uchwał Zarządu Fundacji w sprawie:
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a) zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej ustaloną przez Zgromadzenie
Fundatorów kwotę,
b) zbycia nieruchomości i ich części będących własnością Fundacji, oraz obciążenia
ich hipoteką,
c) zmiany struktury organizacyjnej Fundacji, w tym tworzenia i likwidowania zakładów
leczniczych Fundacji.
4. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów oraz programów działalności Fundacji,
w tym planów finansowych,
5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego
za każdy rok obrachunkowy i wnioskowanie do Zgromadzenia Fundatorów
o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Fundacji,
6. inspirowanie najbardziej pożądanych kierunków działania Fundacji,
7. sporządzanie rocznych sprawozdań ze swej działalności i przekazywanie ich
Zgromadzeniu Fundatorów.
ZARZĄD FUNDACJI
§9
1.

Zarząd Fundacji zobowiązany jest przestrzegać woli Fundatorów.

2.

Zarząd Fundacji może liczyć od jednego do trzech członków. W skład Zarządu Fundacji
mogą wchodzić: Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu. Czynności kierownika
podmiotu leczniczego będzie wykonywać członek Zarządu wskazany uchwałą Zarządu
Fundacji.

3.

Członków Zarządu w tym Prezesa i wiceprezesów powołuje, odwołuje i zawiesza
w wykonywaniu obowiązków Zgromadzenie Fundatorów z własnej inicjatywy lub na
wniosek Rady Fundacji, bądź Prezesa Zarządu.

4.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i są zwoływane przez Prezesa
Zarządu lub osobę przez niego wyznaczoną, jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu.
W razie nieobecności lub braku Prezesa Zarządu, posiedzenie Zarządu może zwołać
każdy z Wiceprezesów Zarządu.

5.

Zarząd

kieruje

działalnością

Fundacji

oraz

reprezentuje

ją

na

zewnątrz.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji
innych organów Fundacji. Swoje zadania Zarząd zobowiązany jest wykonywać
z należytą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień
niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał podjętych przez inne organy Fundacji.
6.

Pracami Zarządu kieruje Prezes. Czynności prawnych z zakresu prawa pracy
w stosunku do pracowników Fundacji dokonuje członek Zarządu Fundacji wyznaczony
uchwałą Zarządu Fundacji.

7.

Zarząd Fundacji administruje działalnością jednostek organizacyjnych Fundacji.
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8.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji powołany jest Zarząd Fundacji.
Oświadczenia woli Zarząd Fundacji składa w następujący sposób:
a) w przypadku, gdy Zarząd składa się z jednego członka – oświadczenia woli
w imieniu Fundacji składa jeden członek Zarządu;
b) w przypadku, gdy Zarząd składa się z dwóch lub trzech członków – oświadczenia
woli w imieniu Fundacji składają na zasadzie reprezentacji łącznej dwaj
członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik działający
w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
2. W zgodzie z odrębnymi przepisami, w zakresie dotyczącym działalności jej jednostek
organizacyjnych,

Fundacja

może

być

reprezentowana

przez

pełnomocnika

działającego jednoosobowo w ramach udzielonego pełnomocnictwa szczególnego,
ustanowionego zgodnie z zasadami reprezentacji.
9.

Do kompetencji Zarządu należą, w szczególności:
1.

opracowanie rocznych i wieloletnich planów oraz programów działania Fundacji,

2.

sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

3.

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

4.

przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów na rzecz Fundacji,

5.

zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów,

6.

rozpoczęcie, organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,

7.

ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji,

8.

ustalanie warunków i dopuszczalności połączenia z inną fundacją,

9.

tworzenie i likwidowanie zakładów leczniczych dla realizacji celów Fundacji,

10. określenie przeznaczenia nadwyżki finansowej za dany rok kalendarzowy,
11. ustanawianie pełnomocników,
12. uchwalanie struktury organizacyjnej Fundacji.
ZMIANA STATUTU
§ 10
Zmian w Statucie Fundacji może dokonać Zgromadzenie Fundatorów.
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 11
1.

Fundacja podlega likwidacji na zasadach określonych przez przepisy ustawy
o fundacjach.

2.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.

3.

O likwidacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra.

4.

Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.
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5.

Uchwała Zgromadzenia Fundatorów w sprawie likwidacji zapada jednomyślnie.

6.

Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zgromadzenie Fundatorów.

7.

Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji,
w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada
temu celowi Fundacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12

1.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2.

W sprawach nie uregulowanych w Statucie Fundacji mają zastosowanie regulaminy
wewnętrzne przewidziane postanowieniami Statutu.
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