Rzeszów, dnia 15 stycznia 2021 r.

STATUT
FUNDACJI WSPARCIA DLA PACJENTÓW HOSPICYJNYCH I ICH RODZIN
„VITA RES”
Postanowienia ogólne
Mając na względzie zapewnienie należytej opieki paliatywno-hospicyjnej dla osób cierpiących
z powodu przewlekłych, postępujących, o niekorzystnym rokowaniu chorób oraz wsparcie ich
bliskich w żałobie, Fundacja realizuje zadania mające na celu nadanie priorytetu tej tak ważnej,
niezbywalnej opiece oraz poprawę w zakresie dostępności i finansowania opieki nad cierpiącymi
chorymi u schyłku życia poprzez niesienie ulgi cierpiącym, umierającym chorym i ofiarowanie
wsparcia ich bliskim.
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA WSPARCIA DLA PACJENTÓW HOSPICYJNYCH I ICH
RODZIN „VITA RES” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez:
a) Martę Kawalec – Książek,
b) Daniela Popiel,
c) Katarzynę Podgórską – Węglarz,
 zwanymi łącznie „Fundatorami” aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza
Miłosza Młynarskiego w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie przy
ul. Litewskiej 4a/11 w dniu 15 stycznia 2021 r.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
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§2
Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień
niniejszego Statutu.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Rzeszów.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwej realizacji swoich celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do innych podmiotów
i fundacji.
5. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
6. Fundacja posiada osobowość prawną.
§4
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
2. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
Cele i zasady działania Fundacji.
§5
1. Fundacja prowadzi działalnoś ć społecznie uż yteczną w sferze zadań publicznych okreś lonych
w ustawie o działalnoś ci poż ytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogó łu społecznoś ci
jako działalnoś ć poż ytku publicznego.
2. Działalnoś ć statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalnoś ć nieodpłatna i jako
działalnoś ć odpłatna w rozumieniu przepisó w ustawy o działalnoś ci poż ytku publicznego
i o wolontariacie.
§6
Celami Fundacji są:
1. wspieranie i ś wiadczenie opieki paliatywnej nad dzieć mi, młodzież ą i dorosłymi ze
schorzeniami ograniczającymi ż ycie i ich rodzinami,
2. wspieranie w ż ałobie rodzin dzieci, młodzież y i dorosłych, któ rzy zmarli z powodu innych
przyczyn niż schorzenia ograniczające ż ycie,
3. rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dzieć mi, młodzież ą
i dorosłymi w Polsce i za granicą,
4. rozwijanie i prowadzenie stacjonarnej opieki paliatywnej nad dzieć mi, młodzież ą i dorosłymi
w Polsce i za granicą,
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5. wspieranie i ś wiadczenie opieki na rzecz osó b starszych w formie domowej i stacjonarnej,
6. udzielanie świadczń medycznych na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
7. wspieranie i ś wiadczenie działalnoś ci rehabilitacyjnej, terapeutycznej i profilaktycznej na
rzecz dzieci, młodzież y i dorosłych,
8. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji socjalnej, ż yciowej oraz wyró wnywanie szans
tych rodzin i osó b,
9. prowadzenie działalnoś ci edukacyjnej w zakresie zgodnym z celami Fundacji, w tym
kształcenie kadry medycznej z zakresu medycyny paliatywnej, intensywnej opieki medycznej
i leczenia bólu,
10. działalnoś ć na rzecz rodziny, macierzyń stwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka,
11. wspó łpraca z innymi podmiotami w zakresie zgodnym z celami Fundacji,
12. prowadzenie działalnoś cci w zakresie: wspierania rodziny, pieczy zastępczej i pomocy
społecznej,
13. prowadzenie działalnoś ci w zakresie ochrony praw pacjenta,
14. organizowanie działalności sportowej oraz warsztatów w celu rehabilitacji podopiecznych
Fundacji oraz ich rodzin,
15. organizowanie koncertów, występów i imprez promujących m.in. zdrowy styl życia,
profilaktykę zdrowotną, konieczność wykonywania badań diagnostycznych i profilaktycznych,
samobadania itp.
16. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
§7
1. Fundacja realizuje swoje cele określone w treści § 6 Statutu, poprzez prowadzenie działalności
nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
1) ś wiadczenie opieki paliatywnej, opieki hospicyjnej w warunkach stacjonarnych dla dzieci
oraz dla dorosłych - PKD 86.10.Z,
2) ś wiadczenie opieki paliatywnej, opieki hospicyjnej w warunkach domowych dla dzieci oraz
dla dorosłych - PKD 86.90.E,
3) ś wiadczenie rehabilitacji, terapii zajęciowej, terapii logopedycznej, terapii psychologicznej,
działalnoś ć w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - PKD 86.90,E,
4) pomoc rzeczową i finansową dla rodzin ż yjących pacjentó w, umoż liwiającą im
sprawowanie opieki w domu oraz pomoc finansową dla potrzebujących rodzin w okresie
ż ałoby - PKD 88.99.Z,
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5) działalnoś ć artystyczna i rozrywkowa na rzecz dzieci i dorosłych w postaci organizowania
dla nich czasu wolnego poprzez ró ż ne formy – indywidualne zajęcia z chorym w Jego domu,
organizowanie spotkań , ró ż nego rodzaju imprez z pacjentami - PKD 93.29.B,
6) prowadzenie i finansowanie programu wsparcia w ż ałobie dla dzieci i dorosłych polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemó w psychologicznych, duchowych
i prawnych ś wiadczonej przez psychologó w, lekarzy, prawnikó w, pedagogó w oraz innych
specjalistó w - PKD 85.60.Z,
7) organizowanie i finansowanie wycieczek, obozó w wakacyjnych, pielgrzymek lub innych
form terapii dla pacjentó w oraz ich rodzin - PKD 88.99.Z,
8) organizowanie, prowadzenie i finansowanie podmiotó w leczniczych - PKD 86.22.Z,
9) organizowanie, prowadzenie i finansowanie zakładó w opiekuń czo – leczniczych oraz
zakładó w pielęgnacyjno – opiekuń czych- PKD 86.10.Z,
10) prowadzenie dziennych oś rodkó w opieki dla dzieci - PKD 88.91.Z,
11) organizowanie, prowadzenie i finansowanie domó w pomocy społecznej dla dzieci
i młodzież y - PKD: 87.90.Z,
12) organizowanie, prowadzenie i finansowanie domó w pomocy społecznej - PKD 87.10.Z,
13) organizowanie, prowadzenie i finansowanie opieki z zakwaterowaniem dla osó b
w podeszłym wieku oraz osó b niepełnosprawnych, w tym prowadzenie domó w emeryta
oraz domó w seniora - PKD 87.30.Z,
14) organizowanie, prowadzenie i finansowanie przychodni i poradni specjalistycznych, w tym:
a) prowadzenie gabinetu stomatologicznego - PKD:86.23.Z,
b) prowadzenie specjalistycznych poradni lekarskich - PKD: 86.22.Z,
c) prowadzenie pozostałej działalnoś ci w zakresie opieki zdrowotnej - PKD 86.90.Z,
15) organizowanie i prowadzenie działalnoś ci wydawniczej w zakresie przygotowywania
i dystrybucji materiałó w szkoleniowych, edukacyjnych i naukowych dotyczących medycyny
paliatywnej, intensywnej opieki medycznej i leczenia bólu - PKD 58.14.Z,
16) prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej, intensywnej
opieki medycznej i leczenia bó lu - PKD 72.19.Z,
17) prowadzenie biblioteki naukowej w dziedzinie opieki paliatywnej, intensywnej opieki
medycznej i leczenia bó lu - PKD 91.01.A,
18) wspó łpracę w celu rozwoju opieki paliatywnej, intensywnej opieki medycznej i leczenia
bólu - PKD 94.99.Z:
a) z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, instytucjami naukowymi i innymi
organizacjami oraz podmiotami działającymi na rzecz osób przewlekle chorych a także
ich rodzin w kraju i za granicą,
b) z instytucjami pań stwowymi i samorządowymi,
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19) organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursó w i staż y indywidualnych jako
form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej, intensywnej opieki medycznej i leczenia
bólu dla personelu medycznego oraz innych osó b zainteresowanych tymi zagadnieniami PKD 85.59.B,
20) promocja i organizacja wolontariatu oraz finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy
dla potrzeb prowadzonej przez Fundację działalnoś ci statutowej - PKD 94.99.Z,
21) organizowanie i finansowanie szkoleń kadry medycznej w zakresie zgodnym z celami
statutowymi Fundacji - PKD 85.59.B,
22) organizowanie i prowadzenie kwest, zbió rek publicznych i innych przedsięwzięć
o podobnym charakterze - PKD 94.99.Z,
23) prowadzenie

wypoż yczalni

i

finansowanie

wypoż yczania

sprzętu

medycznego

i rehabilitacyjnego osób ze schorzeniami ograniczającymi ż ycie leczonych w domu oraz
w formie stacjonarnej - PKD 77.39.Z,
24) wprowadzanie i promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony, profilaktyki
i promocji zdrowia - PKD 86.90.E,
25) organizowanie, prowadzenie i finansowanie opieki z zakwaterowaniem dla osó b
wymagających specjalistycznej opieki medycznej, w szczegó lnoś ci poprzez prowadzenie
placó wki opiekuń czo - terapeutycznej - PKD 87.90.Z,
26) działalność portali internwtowych – PKD 63.12.Z,
2.

Fundacja realizuje cele okreś lone w treści § 6 Statutu przez prowadzenie działalnoś ci
odpłatnej poż ytku publicznego w zakresie:
1) organizowanie, prowadzenie i finansowanie, zakładó w opiekuń czo – leczniczych, zakładó w
pielęgnacyjno – opiekuń czych - PKD 86.10.Z,
2) organizowanie, prowadzenie i finansowanie domó w pomocy społecznej dla dzieci
i młodzież y - PKD: 87.90.Z,
3) organizowanie, prowadzenie i finansowanie domó w pomocy społecznej dla osó b starszych
- PKD: 87.10.Z,
4) organizowanie, prowadzenie i finansowanie opieki z zakwaterowaniem dla osó b
w podeszłym wieku oraz osó b niepełnosprawnych, w tym prowadzenie domó w emeryta
oraz domó w seniora - PKD 87.30.Z,
5) prowadzenie

działalnoś ci

w

zakresie

pomocy

społecznej

dla

osó b

starszych

i niepełnosprawnych, w szczegó lnoś ci prowadzenie poradnictwa, zajęć terapeutycznych dla
tych osó b - PKD 88.10.Z
6) pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej – PKD 86.90.E,
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§8
Dla osiągnięcia celów statutowych, Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji,
zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji
§9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych), przyznany przez Fundatorów w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, w skład
którego wchodzi kwota 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przeznaczona na realizację
celów Fundacji i kwota 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przeznaczona na prowadzenie
przez nią działalności gospodarczej oraz mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) Darowizn, spadków, zapisów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, innych świadczeń od
osób fizycznych i prawnych,
b) Dotacji i subwencji oraz grantów,
c) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) Dochodów z majątku Fundacji,
e) Odpisów podatkowych,
f) Dochodów z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej,
g) Środków pieniężnych od Narodowego Funduszu Zdrowia,
h) Środków pieniężnych od instytucji państwowych, samorządowych i rządowych,
i) Odsetek bankowych,
j) Wpływów z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy,
§ 11
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte dla
realizacji wszelkich celów Fundacji, z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
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Działalność gospodarcza
§ 12
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w celu osiągnięcia
zysku. Wszelkie dochody uzyskane przez Fundację przeznaczone będą na realizację celów
statutowych.
2. Podjęcie prowadzenia działalności gospodarczej wymaga oświadczenia Zarządu Fundacji.
3. W przypadku określonym w ust. 2 powyżej, Zarząd Fundacji określa dzień, w którym Fundacja
rozpocznie prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przedstawionym poniżej,
zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), tj.:
1) Wydawanie książ ek – PKD 58.11. Z,
2) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
3) Działalnoś ć usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z,
4) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46,
5) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi –
PKD 47,
6) Restauracje i inne stałe placó wki gastronomiczne - PKD 56.10.A,
7) Przygotowywanie i dostarczanie ż ywnoś ci dla odbiorcó w zewnętrznych (katering) – PKD
56.21.Z,
8) Wynajem i dzierż awa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dó br materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
9) Działalnoś ć związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracownikó w –
PKD 78.10.Z,
10) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w miediach elektronicznych
(Internet) – PKD 73.12.C,
11) Działalnoś ć związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z,
12) Działalnoś ć pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach– PKD 81.10.Z,
13) Działalnoś ć fotograficzna – PKD 74.20.Z,
14) Działalnoś ć prawnicza – 69.10.Z,
15) Organizowanie, prowadzenie i finansowanie przychodni i poradni specjalistycznych,
w tym:
a) praktyka lekarska dentystyczna PKD:86.23.Z,
b) praktyka lekarska specjalistyczna PKD: 86,22 Z,
c) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 86.90.E,
16) Artystyczna i literacka działalnoś ć twó rcza – PKD 90.03.Z,
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17) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
18) Wynajem i zarządzanie nieruchomoś ciami własnymi i dzierż awionymi – PKD 68.20.Z,
19) Sprzedaż detaliczna wyrobó w farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach – PKD 47.73.Z,
20) Działalnoś ć pogotowania ratunkowego – PKD 86.90.B.
Organy Fundacji
§ 13
1. Organem Fundacji uprawnionym do kierowania jej działalnością oraz reprezentacji na
zewnątrz jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.
2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu oraz otrzymywać zwrot wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych
organów, w tym kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia.
Zarząd Fundacji i Członkowie.
§ 14
1. Zarząd składa się z osób w liczbie od jednego do trzech powoływanych przez Fundatorów
Fundacji.
2. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony.
3. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów
w każdym czasie.
4. Fundator postanawia, iż w skład pierwszego Zarządu, który to jest trzyosobowych wchodzą:
a) Marta Kawalec – Książek,
b) Daniela Popiel,
c) Katarzynę Podgórską – Węglarz.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie listem poleconym bądź
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany Fundacji przez Członka Zarządu
w drodze pisemnej, nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
7. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu.
8. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać bez zwołania w sposób określony w § 14
ust. 6 przy obecności wszystkich Członków Zarządu.
9. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
10. W przypadku równości głosów, decydującym jest głos Prezesa Zarządu.
§ 15
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1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, a także innych środków
pochodzących od osób fizycznych i prawnych,
f) składanie corocznie sprawozdań ze swojej działalności właściwemu Ministrowi.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 16
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa:
a) Prezes Zarządu samodzielnie;
b) Co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Zmiana Statutu
§ 17
1. Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy Fundacji w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. O wszelkich dokonanych zmianach statutu Fundatorzy zawiadamiają Fundację.
3. Zmiany statutu mogą dotyczyć przede wszystkim celów dla realizacji, których Fundacja została
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim oraz przedmiotu działalności gospodarczej
Fundacji.
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Likwidacja Fundacji
§ 18
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorami Fundacji jest Zarząd, chyba że Fundatorzy postanowi o powołaniu innych
likwidatorów.
§ 19
Uchwałę o likwidacji podejmuje Fundator.
§ 20
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach lub
na inny cel określony uchwałą Zarządu, zgodny z celami statutowymi Fundacji określonymi
w § 6.
Nadzór nad Fundacją
§ 21
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

Fundatorzy:

1. ____________________________
2. ____________________________
3. ___________________________
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