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Statut Fundacji „Fundacja Espero-Nadzieja dla Dzieci” 

 

 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Espero-Nadzieja dla Dzieci”, zwana dalej Fundacją, działa na 

podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491, z późn. 

zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

2. Fundacja będzie mogła używać skrótu „Fundacja Espero”. 

3. Oświadczenie o złożeniu Fundacji zostało złożone przez Patrycję Rudnicką, zwaną dalej 

Fundatorem, w formie aktu notarialnego przed notariuszem Olgą Smardzewską-Dejak, w dniu 

20 października 2020 r., Rep. A 1663/2020. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

3. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla 

właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 3 

1. Z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia. 

 

§ 4 

Celem Fundacji jest szeroko pojęta pomoc dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami, a w 

szczególności z wadami serca. 

 

§ 5 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez pomoc:  

a) socjalną,  

b) prawną,  

c) w finansowaniu badań, sprzętu niezbędnego w procesie leczenia i rehabilitacji, 

leczenia w kraju i za granicą,  

d) w tłumaczeniu i komunikacji z ośrodkami zagranicznymi w celu uzyskania 

najbardziej skutecznego leczenia,  

e) w opłaceniu kosztów: reklamy i promocji zbiórek, organizacji turnusów 

rehabilitacyjnych i klimatycznych dla swoich podopiecznych 

2. Fundacja pełni również rolę dydaktyczno-informacyjną, w postaci np. organizowania 

wykładów-konferencji z lekarzami, wydawania i dystrybucji broszur informacyjnych o 

możliwościach leczenia. 

 

§ 6 

Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie 1000 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych). 

 

§ 7 

1. Przyszłe dochody Fundacji pochodzą z: 

a) darowizn, spadków, zapisów, 
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b) zbiórek publicznych, 

c) wpłat internetowych, 

d) wpłat dokonywanych od sponsorów 

e) organizowanych kiermaszy i pikników. 

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność 

statutową. 

 

§ 8 

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

 

§ 9 

1. Zarząd składa się z 2 osób. 

2. Zarząd sprawuje kadencję na czas nieoznaczony. 

3. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Zastępca Prezesa Zarządu. 

4. Pierwszy skład Zarządu powoływany jest przez Fundatora-Patrycję Rudnicką w drodze 

uchwały Fundatora-Patrycji Rudnickiej. 

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce drugiego Członka Zarządu, 

b) podjęcia uchwały Zarządu, 

c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

d) śmierci członka Zarządu. 

6. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, nowego Członka Zarządu ustanawia drugi 

Członek Zarządu, w drodze uchwały. 

 

§ 10 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

b) realizacja celów statutowych, 

c) sporządzanie planów pracy i budżetu, 

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

f) nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami, 

g) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, 

h) uchwalanie wzorów umów, porozumień i innych wewnętrznych aktów, 

i) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

j) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu 

majątkowego Fundacji, 

k) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, 

l) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach. 

 

§ 11 

Zarząd podejmuje decyzje określone w § 11 i § 9 ust. 5 lit. b Statutu za pomocą uchwał 

przyjmowanych zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu. 

 

§ 12 
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Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać 

może każdy Członek Zarządu samodzielnie. 

 

§ 13 

W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch Członków Zarządu działających łącznie. 

 

§ 14 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o zatwierdzeniu go przez Fundatora-

Patrycję Rudnicką. 

 

 

 

 

 

 


