STATUT
FUNDACJI ROZWOJU NEONATOLOGII W WIELKOPOLSCE

§1
Fundacja ustanowiona przez:
Irenę Żywicką-Twarowską, Jerzego Szczapę i Karola Wapniarskiego
aktem fundacyjnym z- dnia 22 stycznia 1990 roku działała zgodnie z
ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach /Dz. U. nr 21., poz.
97/ oraz z niniejszym statutem: nosi ona nazwę Fundacja Rozwoju
Neonatologii w Wielkopolsce, w dalszym ciągu jest ona zwana
Fundację.

§2
1, Fundacja działa na obszarze Wielkopolski.
2. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
§ 3
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 4
Celem Fundacji jest finansowanie:
1/ bazy materialnej szpitalnych i klinicznych oddziałów noworodków,
zwłaszcza zapewnienie nowoczesnej aparatury, książek i
czasopism,
2/ rozwoju kadry naukowej,
3/ rozwoju kadry lekarskiej i pielęgniarskiej specjalizującej s w
zakresie-neonatologii,
4/ naukowych badań własnych Fundacji.

§5
Wymienione w § 4 cele zrealizowane będą w szczególności przez:
1/ kompletowanie i przekazywanie - na własność lu|3 do korzystania
przez szpitalne i kliniczne oddziały noworodków z nowoczesnej
aparatury, książek i czasopism,
2/

finansowanie

badań

naukowych

w

zakresie

poprawy

organizacji

opieki zdrowotnej nad noworodkiem w Wielkopolsce,
3/ finansowanie badań naukowych w zakresie opieki medycznej nad
noworodkiem,
4/ udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych
uzdolnionym lekarzom i pielęgniarkom specjalizującym się w
zakresie neonatologii,
5/

finansowanie

konferencji,

sympozjów

i

kursów

o

charakterze

naukowym, związanych z zakresem badawczym neonatologii,
6/ finansowanie pobytów naukowych w kraju oraz zapraszanie w celach
naukowych i szkoleniowych wybitnych uczonych i specjalistów ,
7/ finansowanie i podejmowanie inicjatyw wydawniczych o charakterze
naukowym lub szkoleniowym z zakresu neonatologii,
18/ pomoc w rozwoju bazy leczniczej poprzez pozyskiwanie obiektów ' i
finansowanie remontów.
xv

§6
Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji wyodrębniać fundusze
przeznaczone na realizację celów wskazanych w § 5.
§ 7
Dla realizacji swych celów Fundacja może zawierać porozumienie lub
umowy o współdziałanie z innymi fundacjami a także z innymi organami
i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

§8
Organami Fundacji są:
1/ Zarząd,
2/ Komisja Rewizyjna.
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§9
1. Zarząd Fundacji składa się z 5 członków, którzy wybierają
swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. Zarząd
konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.
2. M skład Zarządu Fundacji wchodzą:
1/ 2 członków wskazanych przez fundatorów,
2/ 3 członków desygnowanych po jednym przez:
Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Neonatologii Polskiego
Towarzystwa Pediatrycznego, Oddział Poznański Polskiego
Towarzystwa Pediatrycznego, Klinika Neonatologii IGiP Poznań.
3. W czasie ustąpienia lub śmierci członka Zarządu w czasie kadencji
skład zespołu może być uzupełniony przy odpowiednim stosowaniu
postanowień ust. 2.
4. Kadencja działalności Zarządu wynosi trzy lata i rozpoczyna się 1
stycznia, z tym, że pierwsza kadencja rozpoczyna się
z dniem zarejestrowania Fundacji i upływa z dniem 31 grudnia
trzeciego pełnego roku kalendarzowego.
5. Powstanie nowego Zarządu winno nastąpić nie później niż
30 listopada roku kończącego kadencję poprzedniego Zarządu.

§ 10
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków powoływanych po jednym
przez fundatorów, Przewodniczącego Regionalnej Sekcji
Neonatologii oraz Przewodniczącego Zarządu Polskiego Towarzystwa
Pediatrycznego w Poznaniu.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera komisja ze swego
składu na swym pierwszym posiedzeniu.
§ 11
Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje
honorowo z tym, że przysługuje im prawo zwrotu poniesionych kosztów
podróży i noclegów oraz diet.
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§ 12
1. Zarząd Fundacji zarządza wszystkimi sprawami fundacji i ponosi
Odpowiedzialność za prawidłowe ich prowadzenie.
2. Zarząd może zaangażować dyrektora i zlecić mu prowadzenie spraw
fundacji w ramach zwykłego Zarządu.
3. Czynności wykraczające poza zakres wskazany w ust. 2 wymagają
zgody Zarządu. Zakres czynności wykraczających poza zwykły Zarząd
określa Zarząd Fundacji.
4. Czynności prawne dokonywane w imieniu Fundacji wymagają współdziałania dwóch członków Zarządu lub dyrektora i jednego członka
Zarządu.
§ 13

1. Zarząd zatwierdza roczny plan działania oraz preliminarz dochodów
i wydatków.
2. Co najmniej raz do roku, nie później niż do 30 listopada, Zarząd
zatwierdza sprawozdanie z działalności i przesyła je Komisji
Rewizyjnej oraz Ministrowi nadzorującemu Fundację.
3. Sprawozdanie z działalności za okres kadencji przekłada się
Komisji Rewizyjnej nie później niż 30 listopada ostatniego roku
kadencji.
§ 14
1. Komisja Rewizyjna bada prawidłowość gospodarki finansowej
Fundacji. Co najmniej raz do roku, nie później niż do dnia 15
grudnia, Komisja Rewizyjna przedstawia fundatorom oraz podmiotom
wskazanym w § 9 ust. 2, pkt 2 sprawozdanie z kontroli.
§ 15
1. Na realizację celów Fundacji fundatorzy przeznaczają kwotę 600
000;-

A

/każdy

oprocentowanym

po

200

rachunku

000
we

A/

Będzie

właściwym

ona

banku.

zdeponowana
Służy

ona

na
.na

pokrywanie strat bilansowych Fundacji. Kwoty należne z tytułu
oprocentowania
Fundacji.

przeznacza

się

na

finansowanie

działalności

Realizacji celów Fundacji służyć będą fundusze i środki rzeczowe
pochodzące z darów, zbiórek, spadków, darowizn krajowych i
zagranicznych.
§ 16
Zmiana statutu Fundacji może nastąpić z inicjatywy fundatorów,
Zarządu Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej. Zmiana następuje po
uzyskaniu zgody fundatorów i podmiotów wskazanych w § 9 ust. 2 pkt
2. Wszystkie czynności w tym zakresie podejmuje Zarząd Fundacji.
Zmiany wchodzące w życie po dopełnieniu wymagań przewidywanych w
ustawie o fundacjach.
§ 17
Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji na skutek zrealizowania jej
celów lub wyczerpania środków podejmują większością, 3/4 głosów
zebranych na specjalnym posiedzeniu - osoby wskazane w § 9 ust. 2
pkt 2 lub ich ustanowieni przedstawiciele.
Środki majątkowe powstałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji
przeznacza się na cele określone w Statucie Fundacji. Uchwałę w tej
sprawie podejmuje się na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1.

