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STATUT FUNDACJI NA RZECZ  

SZPITALA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE 
 

 
ROZDZIAŁ I 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 
 

Fundacja pod nazwą „Fundacja na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” zwana dalej 
„Fundacją”, ustanowiona aktem notarialnym repertorium A nr 588/1992 przez osoby prawne 
i fizyczne wymienione w tym akcie zwane Fundatorami Założycielami, działa na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tj. Dz. U. Nr 46 z 1991r., poz. 203 
oraz ustawy z dnia 24.03.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. nr 
96 poz. 873/ oraz Nin. Statutu. 

 
§ 2 

 
Fundacja posiada osobowość prawną. Jest organizacją pozarządową. 
 

§ 3 
 

Siedzibą Fundacji jest miasto Chrzanów. 
 

§ 4 
 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może 

prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa. 
 

 
§ 5 

 
Ministrem Właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia i Opieki 
Społecznej. 

 
§ 6  

 
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę. 
Fundacja może używać także pieczęci prostokątnej o tej samej treści. 

 
 



§ 7 
 

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznać je, wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych 
przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

 
 

ROZDZIAŁ II 
 

Cele i zasady działania Fundacji. 
 

§ 8 
 

Celem Fundacji jest realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności 
zaś wspieranie i ustawiczny rozwój działalności leczniczej w Szpitalu Powiatowym 
w Chrzanowie oraz wspomaganie działalności profilaktycznej zwłaszcza dla mieszkańców 
powiatu chrzanowskiego. 

 
§ 9 

 
Fundacja realizuje swe cele w szczególności poprzez: 

 
a/  finansowanie, dofinansowanie lub udzielenie pożyczek na budowę, rozbudowę, 

modernizację i wyposażenie szpitala, 
 
b/  finansowanie lub współfinansowanie wydatków na zakup sprzętu, aparatury medycznej, 

technicznej i części urządzeń służących diagnostyce, lecznictwu, rehabilitacji i 
profilaktyce, 

 
c/  prowadzenie akcji, projektów i inicjatyw promujących zdrowie i ochronę zdrowia, 
 
d/  współpracę i współdziałanie z krajowymi organizacjami, instytucjami, ruchami i 

inicjatywami działającymi na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 
 
e/  współpracę z innymi organizacjami i instytucjami zagranicznymi o podobnym 

charakterze, 
 
f/  promocję i upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o celach, zadaniach i 

działalności Fundacji oraz Szpitala, 
 
g/  prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami prawa oraz w rozmiarach służących realizacji celów 
statutowych,   

 
h/ pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych i innych, 
 
i/ pomoc rzeczową dla Szpitala, 
 
j/ organizowanie zjazdów, sympozjów i konferencji szkoleniowych i naukowych,  
 



k/ organizowanie targów zdrowia, 
 
l/ organizowanie i wspieranie inicjatyw służących ochronie i promocji zdrowia, 
 
m/ prowadzenie działalności  pożytku publicznego. 

 
                                                                         
                                                                        § 10 
 
Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowej pomocy przeznaczonych na działalność 
statutową Fundacji odbywa się między innymi poprzez: 
 

1. Uczestnictwo w programach i projektach krajowych i grantach celowych. 
2. Uczestnictwo w projektach unijnych i innych zagranicznych programach i grantach 

celowych. 
3. Organizowanie zbiórek publicznych. 
4. Organizowanie szkoleń, konferencji, kursów. 
5. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów. 
6. Ze składek fundatorów. 
 
 
   

§ 11 
 

1. Fundatorami Założycielami Fundacji są osoby prawne i fizyczne które tą Fundację 
ustanowiły, a których wykaz zawiera akt notarialny oraz załącznik do niniejszego 
statutu. 

 
2. Fundatorami Fundacji mogą być także osoby fizyczne lub prawne, które zdeklarują 

wsparcie na rzecz Fundacji w formach określonych statutem § 14 tiret 1 i 2 i wyrażą 
wolę współuczestnictwa w działalności Fundacji, z uwzględnieniem możliwości 
określonych w ust. 3. 

 
3. Osoby prawne i fizyczne, które dokonują na rzecz fundacji darowizny lub dotacji 

jednorazowej lub łącznej, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Fundatora 
Wspomagającego. 

 
4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje o skreśleniu z listy fundatorów osoby fizyczne lub 

prawne w przypadku: 
 

• ich rezygnacji, 
• innych okoliczności losowych uniemożliwiających ich działalność w Fundacji 

( śmierć, zaginięcie, likwidacja firmy, upadłość itd. ), 
 

5. Od decyzji Zarządu Fundacji o skreśleniu z listy fundatorów przysługuje prawo 
odwołania się do Walnego Zgromadzenia Fundatorów w terminie 30 dni od daty 
powiadomienia o skreśleniu. 

 
 
 



ROZDZIAŁ III 
 

Majątek Fundacji 
 

§ 12 
 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 39.900 zł 
(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset zł) oraz środki finansowe, 
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

             
             

§ 13 
 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 

§ 14 
 

Dochody fundacji pochodzą w szczególności z: 
• darowizn, spadków, zapisów, 
• subwencji osób prawnych, 
• dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
• dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 
• dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundacje. 

 
§ 15 

 
1. Kapitałem zagranicznym Fundacji są środki i składniki majątkowe nabyte w czasie 

działalności fundacji przekazane na jej rzecz przez osoby zagraniczne w rozumieniu 
prawa dewizowego. 

 
2. Kapitał zagraniczny Fundacji, pod warunkiem uzyskania stosowanych zezwoleń 

przewidzianych przepisami prawa dewizowego, może pozostać za granicą i być tam 
inwestowany na rzecz Fundacji. 

 
3. Do spraw zarządu kapitałem, o którym mowa w ust. 2 Zarząd Fundacji wyznaczy 

przedstawiciela w postaci krajowej bądź zagranicznej osoby prawnej lub fizycznej, 
albo też utworzy w tym celu zagraniczny oddział Fundacji. 

 
 
 

§ 16 
 

1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację statutowych celów Fundacji. Za 
realizację statutowych celów uważa się także wydatki inwestycyjne dokonane w celu 
powiększania majątku Fundacji poprzez prowadzenie działalności gospodarczej oraz 
stworzenie struktury organizacyjnej tej działalności. 

 
2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy, których cel określi ofiarodawca mogą zostać 

zużyte wyłącznie zgodnie z wolą ofiarodawcy. 



 
3. Zabrania się: 

• udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji 
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 
z którymi członkowie, 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", 

• przekazywania majątku na rzecz jej członków, 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, 

• wykorzystywania majątku na rzecz członków, 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, 

• zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

Działalność gospodarcza Fundacji. 
 

 
 

                                                         § 17 
 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, działalność gospodarczą. 
W szczególności przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest: 

 
a/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 
85.59.B 

b/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z 

c/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 
indziej nie sklasyfikowana PKD 82.99.Z 

d/ działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z 

e/ prowadzenie usług reklamowych i marketingowych PKD 73.11.Z 

f/ badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z 

g/ prowadzenie parkingów, holowanie i udzielanie pomocy drogowej PKD 52.21.Z 

h/ prowadzenie stołówek PKD 56.29.Z 

i/ prowadzenie stałych placówek gastronomicznych PKD 56.10.A 



j/ prowadzenie ruchomych placówek gastronomicznych PKD 56.10.B 

k/ wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych PKD 58.14.Z 

l/ pozostał działalność wydawnicza PKD 58.19.Z 

m/ wynajem nieruchomości własnych PKD 68.20.Z 

n/ stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja PKD 70.21.Z 

o/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzani 
PKD 70.22.Z 

p/ pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B 

r/ pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.19.Z 

s/ działalność organizacji profesjonalnych PKD 94.12.Z 

t/ działalność pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej nie 
sklasyfikowana PKD 94.99.Z 

 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową 
w stosunku do działalności pożytku publicznego. 

3. Fundacja nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku 
publicznego. 

 
 

ROZDZIAŁ V  
 

Organy Fundacji 
 

§ 18 
 

Organami Fundacji są: 
• Walne Zgromadzenie Fundatorów 
• Zarząd Fundacji 
• Komisja Rewizyjna 
 

§ 19 
 

1. Walne Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji ustalającym 
kierunki jej rozwoju oraz dokonującym oceny osiągniętych wyników. 

 
2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Fundatorów należy: 

• ustalenie rocznych programów i zamierzeń w działalności Fundacji w tym zasad 
gromadzenia i rozdysponowania funduszy, 

• przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz 
sprawozdań finansowych i udzielenie Zarządowi absolutorium z tego tytułu, 

• powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
• zmiana statutu, 
• likwidacja Fundacji, 
• określenie kwoty do jakiej Zarząd może zaciągnąć zobowiązania, 



• uchwalenie regulaminów, 

• wyrażanie zgody na zbywanie i nabywanie przez Fundację składników 
majątkowych za kwotę wyższą niż w pkt. 6. 

 
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej połowy Fundatorów, z wyjątkiem uchwał o odwołaniu 
organów Fundacji, które zapadają bezwzględną większością głosów ogólnej liczby 
Fundatorów. Jeżeli o godzinie wyznaczonej nie zbierze się co najmniej połowa 
Fundatorów, Zgromadzenie odbywa się po upływie pół godziny z udziałem 
Fundatorów faktycznie przybyłych. Przepisu powyższego nie stosuje się w § 24 i § 26 
ust. 1 statutu. 

 
4. Każdy Fundator ma 1 głos. 

 
5. Walne Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Zarząd: 

• Z własnej inicjatywy, 
• Na żądanie 1/3 Fundatorów. 

 
6. Walne Zgromadzenie Fundatorów, którego przedmiotem stanowić będzie rozpatrzenie 

sprawozdań z działalności organów oraz roczne sprawozdania finansowe Zarząd 
zobowiązany jest zwołać do końca I kwartału roku następnego. 

 
7. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia 

Fundatorów pisemnie na co najmniej 7 dni przed jego terminem.  
 
 

§ 20 
 

1. Zarząd Fundacji składa się od 5 do 8 osób tj. Prezesa, Wiceprezesa i Członków. 
 
2. W skład Zarządu mogą wchodzić zarówno Fundatorzy jak i osoby nie będące 

Fundatorami z tym, że 3 osoby spośród Członków Zarządu winny być wyłonione 
z grona Fundatorów. 

 
3. Członków Zarządu w tym Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie Fundatorów na okres 

4 lat. 
 

4. Wybory do Zarządu dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością 
głosów, z tym, że najpierw w oddzielnym głosowaniu wybiera się Prezesa, a następnie 
pozostałych Członków Zarządu łącznie, którzy ze swego grona wybierają 
Wiceprezesa i Skarbnika. 

 
5. Zarząd Fundacji, bądź poszczególni Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili 

odwołani przez Walne Zgromadzenie Fundatorów. 
 

6. Odwołanie następuje w wyniku tajnego głosowania większością określoną w § 19 ust. 3. 
 

7. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym 
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. 



 
§ 21 

 
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

Nie otrzymuje zwrotu kosztów uzasadnionych, wynagrodzeń. Działalność Członków 
Zarządu ma charakter społeczny. 

2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych 
do kompetencji innych organów Fundacji a w szczególności: 

• gromadzenie i zarządzanie majątkiem oraz funduszami Fundacji, 

• sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad zakładami Fundacji prowadzącymi 
działalność gospodarczą, 

• kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
• nabywanie na rzecz Fundacji praw i zaciąganie zobowiązań, 
• opracowanie programów działania Fundacji, 

• tworzenie Biura Fundacji, zakładów i innych jednostek organizacyjnych 
Fundacji oraz powołanie ich kierowników. 

 
3. Członkowie Zarządu Fundacji winni wykonywać swoje obowiązki zgodnie z zasadami 

szczególnej staranności ze względu na społeczną rangę pełnionej funkcji 
i odpowiadają wobec Fundacji na szkody spowodowane brakiem takiej staranności. 

 
4. Walne Zgromadzenie Fundatorów może ustalić, iż Członkowie Zarządu będą pełnić 

swoje funkcje za wynagrodzeniem określając jego wysokość, zasady przyznawania, 
a także rodzaj stosunku prawnego łączącego Fundację oraz wynagradzanego Członka 
Zarządu. 

 
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a jego zastępstwie Wiceprezes. 

 
6. Szczegółowe zasady pracy Zarządu Fundacji określi regulamin zatwierdzony przez 

Walne Zgromadzenie Fundatorów. 
 

7. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj Członkowie Zarządu, w tym 
Prezes lub Wiceprezes. 

 
 

§22 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób. 
 
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wybrany przez Członków Komisji spośród 

siebie. 
 

3. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenie Fundatorów na okres 4 lat. 
Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 

 
4. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być tylko Fundatorzy, bądź Fundatorzy 

Wspomagający. 
 



5. Komisja Rewizyjna bądź poszczególni jej członkowie mogą być w każdej chwili 
odwołani przez Walne Zgromadzenie Fundatorów. 

 
6. Odwołanie następuje w wyniku tajnego głosowania większością głosów określoną 

w § 19 ust. 3. 
 

7. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór i kontroluje działalność Fundacji. 
 

8. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie 
Fundacji. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

• nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, 
związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu, 

• nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

• mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych 
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok 
poprzedni. 

9. Celem wykonywania swoich zadań i funkcji Komisja Rewizyjna, a także 
upoważniony jej Członek mają prawo wglądu w bieżącą działalność Fundacji 
i poprzez: 

• żądanie od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych 
materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich jej działaniach, 

• żądanie od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień, 
• przeprowadzenie kontroli finansowej i rzeczowej oraz nadzór nad przeprowadzeniem 

inwentaryzacji majątku Fundacji. 
    
10. Walne Zgromadzenie Fundatorów może ustalić zasady wynagradzania za udział 

w posiedzeniach i pracach Komisji. 
 
11. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określi regulamin zatwierdzony przez 

Walne Zgromadzenie Fundatorów. 
 
 

 
ROZDZIAŁ VII 

 
Likwidacja Fundacji 

 
§ 23 

 
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub 
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
 

§ 24 
 



Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Walne Zgromadzenie Fundatorów 
w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów ogólnej listy Fundatorów. 
 
 

§ 25 
 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 
ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji 
wykazanym w tym celu przez Walne Zgromadzenie Fundatorów w uchwale o likwidacji 
Fundacji. 

 
 

 
ROZDZIAŁ VIII 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 26 

 
1. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze 

uchwały podjętej zwykłą większością głosów. 
 
2. Zmiana statutu nie może mieć za przedmiot istotnych zmian celu Fundacji. 

 
§ 27 

 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


