
GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA  
NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII  

- INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  
W GLIWICACH 

 
STATUT 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 
1. Górnośląska Fundacja Onkologiczna na Rzecz Oddziału Centrum Onkologii - 

Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, zwana dalej Fundacją, 
ustanowiona została przez Fundatora: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie na mocy oświadczenia woli złożonego w 
formie aktu notarialnego w dniu 16 marca 1993 r. w Warszawie przed 
notariuszem Danutą Kosim-Kruszewską, rep.A.Nr. 3237/93. 

2. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.91.46.203 z późn.zm.), ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U.03.96.873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

3. Fundacja może używać skrótów: „Górnośląska Fundacja Onkologiczna na 
Rzecz Oddziału Centrum Onkologii w Gliwicach" lub „Górnośląska Fundacja 
Onkologiczna" i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników 
swojej nazwy i jej skrótów w językach obcych. 

 
§2 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice. 
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz 

zagranica. 
3. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 
 

§3 
1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw 

zdrowia. 
2. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i 

siedzibę. 
3. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz inne wyróżnienia, 

jak też przyznawać je osobom fizycznym, prawnym lub innym podmiotom 
szczególnie dla niej zasłużonym. 

 
§3a 

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań 
publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na 
rzecz ochrony i promocji zdrowia.  

2. Wszelkie dochody fundacji, jak również nadwyżka przychodów nad kosztami 
przeznaczone są na działalność pożytku publicznego.  
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§3b 
Fundacja realizuje zadania pożytku  publicznego wykonując nieodpłatną działalność 

polegającą na  

1) wydawaniu książek 58.11.Z 
2) wydawaniu czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z 
3) pozostałej działalności wydawniczej 58.19.Z 
4) przetwarzaniu danych; zarządzaniu stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność 63.11.Z 
5) działalności portali internetowych 63.12.Z 
6) badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych 72.19.Z 
7) badaniu rynku i opinii publicznej 73.20.Z 
8) działalności związanej z organizacją Targów, wystaw i kongresów 82.30.Z 
9) pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowanej 86.90.E. 
 

 
II. CELE FUNDACJI 

 
§ 4  

Celem Fundacji jest wspieranie działalności i rozwoju Centrum Onkologii – Instytutu 
im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Instytutem 
Onkologii w Gliwicach, w tym w szczególności: 
1) wspomaganie Instytutu Onkologii w Gliwicach w realizacji jego zadań i celów 

statutowych, 
2) wspieranie badań naukowych prowadzonych w Instytucie Onkologii w Gliwicach 

w zakresie onkologii oraz innych nauk medycznych i biomedycznych, a w 
przypadkach szczególnych także badań prowadzonych poza Instytutem 
Onkologii w Gliwicach, 

3) wspomaganie organizacyjne i doradcze przedsięwzięć podejmowanych przez 
Instytut Onkologii w Gliwicach w ramach prowadzonej przez niego działalności, 

4) pozyskiwanie funduszy na zakup aparatury doświadczalnej i medycznej dla 
Instytutu Onkologii w Gliwicach, 

5) pozyskiwanie funduszy na działania inwestycyjne, remontowe lub 
modernizacyjne prowadzone w Instytucie Onkologii w Gliwicach, 

6) pozyskiwanie funduszy na stypendia, nagrody i inne formy wsparcia 
finansowego dla pracowników Instytutu Onkologii w Gliwicach, ze szczególnym 
uwzględnieniem pracowników naukowych i klinicznych, 

7) pozyskiwanie funduszy na działalność marketingową i promocyjną na rzecz 
Instytutu Onkologii w Gliwicach, 

8) inicjowanie lub wspieranie programów badawczych, informacyjnych lub 
wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat 
leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych, 

9) prowadzenie działalności usługowej na potrzeby ochrony zdrowia, w tym w 
zakresie organizacji i obsługi konferencji, seminariów i sympozjów 
poświęconych zagadnieniom ochrony zdrowia, a także kursów i szkoleń 
zawodowych dla pracowników służby zdrowia, 

10) wspieranie innych działań służących rozwojowi badań w dziedzinie onkologii 
oraz zapobieganiu i zwalczaniu chorób nowotworowych. 
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§5 

1.  W zakresie objętym jej działalnością statutową oraz działalnością gospodarczą 
Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami, w 
tym także organami władzy państwowej i jednostkami samorządu 
terytorialnego, dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to 
może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego 
finansowania przedsięwzięć albo pomocy w uzyskiwaniu niezbędnych funduszy 
z innych źródeł. 

2. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w 
organizacjach zrzeszających fundacje bądź stowarzyszenia polskie i 
zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji. 

 
III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 
§6 

1. W rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji określonych w 
treści § 4 i wyłącznie dla realizacji tych celów Fundacja ma prawo prowadzenia 
działalności gospodarczej w kraju i za granicą w następujących zakresach 
zgodnych z Polską Klasyfikacją Działalności PKD: 
10) wydawanie książek 58.11.Z 
11) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z 
12) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z 
13) przetwarzania danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność 63.11.Z 
14) działalność portali internetowych 63.12.Z 
15) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych 72.19.Z 
16) badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z 
17) działalność związana z organizacją Targów, wystaw i kongresów 82.30.Z 
18) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 86.90.E. 
2.Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza musi odpowiadać 
wymogom prawa polskiego, a w przypadku działalności prowadzonej poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej także wymogom prawa miejscowego. 

 
IV. MAJĄTEK FUNDACJI 

 
§7 

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa 
nabyte przez Fundację. 

2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą 
z: 
1) funduszu założycielskiego, 
2) dotacji i subwencji otrzymanych od osób fizycznych, prawnych, a także 

instytucji publicznych oraz innych stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych lub przedsiębiorców z kraju bądź z zagranicy, 

3) darowizn, spadków lub zapisów krajowych lub zagranicznych, 
4) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomości i praw majątkowych, 
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5) odsetek i depozytów bankowych, 
6) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych, 
7) dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej  
8) innych dopuszczonych przepisami prawa źródeł. 

 
§8 

1) Majątek Fundacji jest przeznaczony na finansowanie działań służących 
realizacji celów statutowych Fundacji. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych 
mogą być wykorzystywane wyłącznie na finansowanie tych działań lub 
przedsięwzięć, dla których je zorganizowano. 

2) Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że mają 
być one przeznaczone na konkretny cel lub określony rodzaj działalności 
Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć takiego warunku. W takim 
przypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli 
przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, 
Fundacja może je przeznaczyć na dowolny cel statutowy. 

 
§9 

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w 

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z 
którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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”, 

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w sto-
sunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje 
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3) wykorzystywania majątku Fundacji 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, 

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

 
§10 

1. Bieżący zarząd środkami finansowymi oraz składnikami majątkowymi Fundacji 
sprawuje Zarząd Fundacji. 

2. W zakresie wskazanym w ust. 1 Prezes Zarządu Fundacji uprawniony jest do 
podjęcia w okresie jednego miesiąca kalendarzowego decyzji o 
rozdysponowaniu środków finansowych Fundacji: 
1) samodzielnie - do kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 
2) wspólnie z innym Członkiem Zarządu - do kwoty 20.000 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych). 
3. Decyzje finansowe Zarządu Fundacji powyżej kwoty 20.000 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych) lub skutkujące rozdysponowaniem ponad 50 % 
(słownie: pięćdziesiąt procent) środków finansowych posiadanych aktualnie 
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przez Fundację wymagają uprzedniej zgody Rady Fundacji wyrażonej w formie 
uchwały. 

 
§11 

1)Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach 
określonych odrębnymi przepisami. 
2) W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od 
działalności statutowej. 
3) Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 
4) Fundacja może gromadzić swoje fundusze na kontach bankowych w walucie 
polskiej oraz w walutach obcych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
 

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 
 

§12 
Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. 
 

§13 
 

1) Rada Fundacji składa się co najmniej z trzech i nie więcej, niż z dziesięciu 
członków. 

2) Co najmniej 2/3 składu osobowego Rady Fundacji w każdym czasie powinny 
tworzyć osoby zatrudnione w Instytucie Onkologii w Gliwicach. W pozostałym 
zakresie członkami Rady Fundacji mogą zostać osoby nie związane pracą 
zawodową z Instytutem Onkologii w Gliwicach. 

3) Członków Rady na miejsce osób, które przestają pełnić tę funkcję lub dla 
rozszerzenia składu Rady powołuje Rada uchwałą powziętą liczbą co najmniej 
2/3 głosów na posiedzeniu odbytym w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby 
członków Rady. 

4) Członkostwo w Radzie ustaje na skutek pisemnej rezygnacji oraz z chwilą 
śmierci członka Rady. W szczególnie uzasadnionych przypadkach członkostwo 
w Radzie może ustać w wyniku odwołania członka Rady uchwałą Rady 
powziętą w sposób wskazany w treści ustępu poprzedniego. 

5) Uchwała Rady Fundacji o powołaniu nowego członka Rady może przewidywać, 
że powołanie to następuje na czas kadencji określonej przez Radę lub 
zastrzeżonej przez osobę powołaną. W takim przypadku członkostwo w Radzie 
ustaje z chwilą upływu kadencji. Wybór w skład Rady Fundacji na określoną 
kadencję nie wyklucza członkostwa w Radzie po upływie kadencji. 

6) Członkiem Rady Fundacji może być również osoba prawna, która posiadając 
jeden głos działa za pośrednictwem osób upoważnionych do jej 
reprezentowania. 

7) Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
Rady. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, reprezentuje Radę na 
zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. W przypadku 
nieobecności Przewodniczącego Rady zastępuje go Wiceprzewodniczący. W 
takim przypadku Wiceprzewodniczącemu Rady przysługują wszystkie 
uprawnienia Przewodniczącego. 

8) Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje społecznie. Mogą otrzymywać z 
tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych 
kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji. 
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§14 

1. Fundacja ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od 
organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli 
wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru: 
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej, 

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 
poprzedni. 

2. Członkami Rady Fundacji nie mogą być: Dyrektor Instytutu Onkologii w 
Gliwicach, jego zastępcy oraz główny księgowy i radca prawny. 

 
§15 

1. Rada Fundacji raz w roku zbiera się na posiedzeniu, którego celem jest 
rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji za rok poprzedni, 
zatwierdzenie wyników finansowych Fundacji za rok poprzedni oraz udzielenie 
Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków. 

2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się najpóźniej do końca 
pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym 
przez Przewodniczącego Rady Fundacji. 

3. Pozostałe posiedzenia Rady Fundacji, w razie potrzeby ich odbycia, zwołuje 
Przewodniczący Rady z inicjatywy własnej, na zgodny wniosek co najmniej 
dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu Fundacji. Zwołując posiedzenie 
Rady Fundacji Przewodniczący Rady informuje jej członków o proponowanym 
porządku obrad posiedzenia. 

 
§16 

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Fundacji 
zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności głosowania 
wymagana jest obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej 
członków. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 głosowanie nad uchwałami Rady Fundacji jest jawne. 
3. W sprawach powołania oraz odwołania Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady głosowanie jest tajne. W innych sprawach 
głosowanie jest tajne, jeżeli z takim żądaniem wystąpi choćby jeden członek 
Rady. Żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania nie może dotyczyć spraw 
określonych w treści ust. 4. 

4. Uchwały dotyczące zmian Statutu, połączenia z inną fundacją lub likwidacji 
Fundacji wymagają powzięcia liczbą co najmniej 2/3 głosów na posiedzeniu 
odbytym w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady. 

5. Głosy wstrzymujące się są traktowane jak głosy nieoddane. W razie równej 
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Ustęp ten nie ma 
zastosowania wobec spraw ujętych w ustępie 4. 
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6. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie 
głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad 
na posiedzeniu Rady. 

7. Poza posiedzeniami uchwały Rady Fundacji mogą być uzgadniane i 
podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość, a także w trybie obiegowym. Uchwały podjęte w sposób 
określony w treści niniejszego ustępu wymagają późniejszego 
zaprotokołowania z zaznaczeniem w treści protokołu, w jakim trybie zostały 
podjęte. 

8. Podejmowanie uchwał w sposób przewidziany w treści ustępu poprzedniego nie 
może dotyczyć spraw wskazanych w treści ust. 4, wyborów Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego Rady, a także powołania i odwołania członków Zarządu 
Fundacji. 

9. Przewodniczący Rady Fundacji może do udziału w jej posiedzeniach zaprosić 
członków Zarządu Fundacji, którzy w ramach udzielonego im głosu mają prawo 
wyrażania opinii i składania wniosków, jak też są zobowiązani do udzielania 
członkom Rady Fundacji informacji, wyjaśnień i odpowiedzi na pytania 
dotyczące działalności Fundacji. 

10. Koszty organizacyjne posiedzeń Rady pokrywane są z budżetu Fundacji. 
 

§17 
Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należą w szczególności: 
1) nadzór nad działalnością Fundacji, 
2) uchwalanie planów i wytyczanie głównych kierunków działalności statutowej, 
3) powoływanie i odwoływanie członków i Prezesa Zarządu, 
4) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu lub zawarciu umowy cywilnoprawnej z 

członkami Zarządu, jak też ustalanie zasad i wysokości ich wynagradzania, 
5) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i udzielanie członkom Zarządu 

absolutorium, 
6) uchwalanie zmian Statutu Fundacji, 
7) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysków fundacji pochodzących 

z prowadzonej działalności gospodarczej  
8) wyrażanie zgody w przypadkach, o których mowa w treści § 10 ust. 3 Statutu, 

jak też w innych sytuacjach, gdy Zarząd Fundacji zwróci się do Rady o 
wyrażenie akceptacji lub zatwierdzenie przedsiębranych przez siebie czynności, 

9) wszelkie inne sprawy nie przekazane do kompetencji Zarządu Fundacji lub 
wynikające z treści niniejszego Statutu. 

 
§18 

1. W celu uzyskania opinii lub przygotowania swojego stanowiska Rada Fundacji 
może powoływać stałe lub doraźne zespoły robocze i problemowe. 

2. Jeżeli Rada Fundacji uzna to za potrzebne, może opracować i zatwierdzić 
szczegółowe regulaminy pracy Rady i Zarządu Fundacji. Postanowienia takich 
regulaminów nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i treścią niniejszego 
Statutu. 

 
§19 

1. Zarząd Fundacji prowadzi sprawy i kieruje działalnością Fundacji oraz 
reprezentuje ją na zewnątrz. 
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2. Zarząd Fundacji składa się z jednego albo większej liczby członków 
powoływanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję. 

3. Mandat każdego z członków Zarządu wygasa z dniem odbycia posiedzenia 
Rady Fundacji zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok 
obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. 

4. W przypadku, gdy członka Zarządu powołano do jego składu w trakcie kadencji, 
jego mandat wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych 
członków Zarządu. 

5. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji lub 
odwołania ze składu Zarządu. 

6. Do złożenia rezygnacji przez członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy 
o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. 

7. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej, niż jedną kadencję. 
8. Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. 

 
§20 

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
1) bieżące kierowanie działalnością Fundacji, 
2) opracowywanie planów strategicznych i rozwojowych, jak również planów 

finansowych i innych projektów dotyczących działalności Fundacji, 
3) przedstawianie Radzie Fundacji wniosków w sprawie kierunków, form i 

zakresu prowadzenia działalności gospodarczej , jak też udziału Fundacji 
w spółkach prawa handlowego, innych fundacjach i stowarzyszeniach oraz 
innych przedsięwzięciach gospodarczych, 

4) przygotowywanie sprawozdań rocznych oraz innych wymaganych prawem 
lub Statutem sprawozdań i raportów, w celu przedłożenia ich Radzie 
Fundacji lub innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, 

5) wybór pełnomocników lub innych osób w celu prowadzenia spraw 
Fundacji i reprezentowania jej interesów, 

6) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych do 
kompetencji Rady Fundacji, 

7) podejmowanie innych działań i czynności koniecznych do kierowania 
działalnością Fundacji i realizacji jej celów statutowych. 

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego jego pracami kieruje Prezes. Dokonuje 
on podziału zadań między poszczególnych członków Zarządu. 

3. Zarząd zobowiązany jest wykonywać powierzone mu zadania z najwyższą 
starannością ściśle przestrzegając przepisów prawa, postanowień Statutu oraz 
uchwał Rady Fundacji. Członkowie Zarządu mają obowiązek powstrzymywania 
się od działań, które mogłyby narazić na szwank dobre imię Fundacji lub 
Instytutu Onkologii w Gliwicach. 

4. Członkowie Zarządu wykonują swe funkcje społecznie za zwrotem 
ponoszonych kosztów, chyba że Rada Fundacji zadecyduje, że zostanie 
zawarty z nimi stosunek pracy lub umowa cywilnoprawna oraz przyzna im 
wynagrodzenie. 

 
§21 
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1. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Fundacji. 
Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego 
dotyczącego pełnionej funkcji. 

2. Odwołany członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do złożenia 
wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji 
i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji 
członka Zarządu. Jest także uprawniony i zobowiązany do udziału w 
posiedzeniu Rady Fundacji zwołanym w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji i sprawozdania finansowego za 
ubiegły rok obrotowy, chyba że Rada Fundacji postanowi inaczej. 

 
§22 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem treści § 10, 
uprawnieni są: 
1) samodzielnie - Prezes Zarządu Fundacji, 
2) łącznie - dwóch Członków Zarządu. 

2. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być 
dokonywane wobec jednego członka Zarządu. 

3. Prezes Zarządu Fundacji może upoważnić inne osoby do składania oświadczeń 
woli w imieniu Fundacji oraz do reprezentowania Fundacji w sprawach 
dotyczących jej działalności. Upoważnienie takie wymaga formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Prezes Zarządu ponosi pełną odpowiedzialność za 
czynności osób działających w imieniu Fundacji z jego wyboru. 

4. W umowach i sprawach pomiędzy Fundacją a Zarządem i/lub członkami 
Zarządu, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji, a w przypadku 
jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Fundacji. 

 
§23 

1. Zarząd Fundacji może wystąpić do Rady Fundacji z wnioskiem o wyrażenie 
zgody na utworzenie biura Fundacji w celu zorganizowania obsługi 
administracyjno-prawnej łub finansowo-księgowej Fundacji, jak też biura o 
charakterze przedstawicielstwa Fundacji, w kraju lub za granicą. 

2. Wniosek Zarządu, o którym mowa w treści ust.l, powinien zawierać 
uzasadnienie potrzeby utworzenia biura wraz z kalkulacją kosztów jego 
działalności i przedstawieniem spodziewanych korzyści. 

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§24 

1. Likwidacja Fundacji może nastąpić z powodu wyczerpania jej środków 
finansowych i majątku, jak również w przypadku wystąpienia innych 
okoliczności trwale uniemożliwiających dalszą działalność Fundacji. 

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Rada Fundacji w uchwale o 
likwidacji postanowi inaczej. Rada Fundacji może ustanowić tylko jednego 
likwidatora. 

3. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacji z dodaniem oznaczenia „w 
likwidacji”. W czasie prowadzenia likwidacji Fundacja zachowuje osobowość 
prawną. 

4. Do likwidatorów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące członków Zarządu. 
5. Do szczególnych obowiązków likwidatorów należy: 
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1) zgłoszenie wniosku do właściwego sądu o wpisanie otwarcia likwidacji, 
2) wezwanie wierzycieli Fundacji, w trybie ogłoszeń prasowych, do 

zgłoszenia wierzytelności wobec Fundacji w terminie trzech miesięcy od 
daty ogłoszenia, 

3) sporządzenie listy wierzycieli oraz bilansu otwarcia likwidacji, 
4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia 

zobowiązań. 
6. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej likwidatorzy powinni 

zakończyć interesy bieżące Fundacji, ściągnąć wierzytelności i wypełnić 
zobowiązania oraz w granicach racjonalnie prowadzonej likwidacji spieniężyć 
majątek Fundacji (czynności likwidacyjne). Nowe przedsięwzięcia mogą 
podejmować tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. 
Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki 
- jedynie na mocy uchwały Rady Fundacji po cenie nie niższej od uchwalonej 
przez Radę Fundacji. 

7. Jeżeli po zaspokojeniu wierzycieli Fundacji pozostaną środki finansowe lub inne 
aktywa majątkowe, zostaną one przekazane na rzecz Instytutu Onkologii w 
Gliwicach. 

8. W stosunku wewnętrznym likwidatorzy są zobowiązani stosować się do uchwał 
Rady Fundacji. 

9. Po zakończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji 
sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji (sprawozdanie 
likwidacyjne) likwidatorzy powinni złożyć je właściwemu sądowi wraz z 
wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru. 

10. Rozwiązanie Fundacji następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą 
wykreślenia Fundacji z rejestru sądowego. 

11. Księgi i dokumenty rozwiązanej Fundacji oddaje się na przechowanie 
Instytutowi Onkologii w Gliwicach. 

 
VII. FUNDACJA JAKO ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 
§25 

1. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, 
z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, oraz podaje je do publicznej wiadomości 
w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez 
zainteresowane podmioty. 

2. Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie prawidłowości korzystania z 
uprawnień określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, sprawuje 
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

 
Gliwice , 23.05.2013r. 
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