STATUT
FUNDACJI ONKOREJS – Wybieram Życie
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja nosi nazwę „Onkorejs – Wybieram Życie”, w statucie dalej zwana „Fundacją”
2. Fundatorem i założycielem Fundacji jest Magdalena Lesiewicz.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach tj. z
dnia 17 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 203 z późn.zm.) oraz statutu.
4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.
5. Czas funkcjonowania Fundacji jest nieograniczony.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Rotmanka.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
3. Fundacja może w obrocie stosować skróconej nazwy „Onkorejs”. Fundacja używa pieczątek
z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
4. W celu realizacji swoich zadań Fundacja może ustanawiać czasowe i stałe filie i oddziały na
terenie Polski i poza granicami kraju.
§5
1.
2.

Fundacja może ustanawiać medale, ordery, odznaki, nagrody i inne wyróżnienia
i przyznawać je osobom fizycznym lub prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Zasady przyznawania medali, orderów, odznak, nagród i innych wyróżnień, o których
mowa w ust. 1 ustala Zarząd Fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji.
§6

Celem Fundacji jest:

1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach
życia społecznego, a szczególnie w ochronie zdrowia i profilaktyce zdrowotnej.
2. Popularyzacja badań profilaktycznych.
3. Upowszechnienie idei, że raka wcześnie wykrytego można leczyć.
4. Budowanie świadomości, że pomimo choroby można realizować marzenia.
5. Pomoc i wsparcie osób przewlekle chorych oraz ich rodzin i bliskich.
6. Zwalczanie stereotypów nt. przewlekle chorych oraz chorób przewlekłych.
7. Promocja zdrowia.
8. Wspieranie działalności mającej na celu ochronę zdrowia.
9. Prowadzenie działań prowadzących do wzrostu świadomości na temat chorób
przewlekłych, w tym w szczególności chorób onkologicznych.
10. Pomoc społeczna przewlekle chorym, w tym osobom niepełnosprawnym.
11. Wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej.
12. Prowadzenie działań zwiększających dostępność oraz standardy leczenia.
13. Reprezentowanie interesów pacjentów chorujących na choroby przewlekłe, w tym
w szczególności na choroby onkologiczne.
14. Promocja oraz organizacja wolontariatu.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie akcji i kampanii informacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjnych dot.
chorób przewlekłych, w tym w szczególności chorób onkologicznych.
2. Prowadzenie akcji i kampanii informacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjnych dot.
zdrowego trybu życia i profilaktyki onkologicznej.
3. Organizację konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych oraz szkoleń.
4. Organizacja wypraw, podróży oraz innych wydarzeń przełamujących bariery osób chorych
oraz stereotypy w ich postrzeganiu przez osoby zdrowe.
5. Rzecznictwo interesów grup chorych przewlekle, w tym niepełnosprawnych i
marginalizowanych społecznie.
6. Fundowanie stypendiów i staży dla osób przewlekle chorych.
7. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
8. Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych, w szczególności o charakterze
charytatywnym.
9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi w zakresie wymienionym w celach
działania Fundacji.
10. Współpracę z organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą w zakresie wymienionym
w celach działania Fundacji.
11. Działalność na rzecz dostępności oraz standardów leczenia pacjentów z chorobami
przewlekłymi, w tym w szczególności chorobami onkologicznymi.
12. Działalność na rzecz diagnostyki, lecznictwa, rehabilitacji oraz integracji osób przewlekle
chorych, w tym w szczególności osób chorych onkologicznych.
13. Organizowania wypoczynku oraz wyjazdów integracyjnych i rehabilitacyjnych dla osób
chorych przewlekle, w tym chorych onkologicznych.
14. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób przewlekle chorych, w tym
onkologicznie oraz ich rodzin.
15. Organizowanie grup wsparcia dla chorych, ich rodzin oraz bliskich.

16. Prowadzenie działań zmierzających do niwelowania wykluczenia społecznego poprzez
aktywizację społeczną i zawodową oraz promocję zatrudnienia osób przewlekle chorych, w
tym chorych onkologicznie.
17. Nawiązywanie współpracy z osobami publicznymi, mediami, przedstawicielami środowisk
opiniotwórczych, ustanawianie ambasadorów Fundacji oraz angażowanie ich do realizacji
celów Fundacji.
18. Pobudzanie empatii oraz ofiarności publicznej.
19. Udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego osobom przewlekle chorym, w tym w
szczególności onkologicznie, ich rodzinom i bliskim oraz placówkom zajmującym się
działalnością profilaktyczną, leczniczą i opiekuńczą.
20. Współpraca z ośrodkami profilaktycznymi oraz zwalczania chorób w kraju i zagranicą.
21. Udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej osobom przewlekle chorym, w szczególności
onkologicznie.
22. Wspieranie i organizowanie wolontariatu.
23. Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji i osiągania celów zapisanych w statucie.
§8
1. Fundacja realizuje swoje cele stosownie do posiadanych środków oraz bieżących
możliwości.
2.
Dla osiągania swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
i podmiotów.
Majątek i dochody Fundacji.
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz środki
finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości oraz ruchomości nabyte przez Fundację w toku
działania.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
6. odsetek i depozytów bankowych;
7. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
§ 11
1. Całość dochodów Fundacji jest wykorzystywana wyłącznie na działalność statutową.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Prezes Zarządu.
4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
5. Zabrania się:
a) 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”;
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich 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;
c) 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;
d) 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.

Władze Fundacji.
§ 12
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji.
§ 13
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z od trzech do piętnastu członków. Liczbę członków Rady Fundacji
ustala Fundator.
3. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.
4. W razie powołanie Członka Rady Fundacji , za jego zgodą, do Zarządu Fundacji członkostwo
takiej osoby w Radzie Fundacji wygasa.
5. Jeżeli to Fundator będzie pełnił funkcje w Zarządzie Fundacji, a jednocześnie będzie
członkiem Rady Fundacji, jego członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas
pełnienia tej funkcji.
6. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator.
7. Kadencja Rady trwa trzy lata.

8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
śmierci Członka Rady.
9. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady
kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
10. W razie śmierci Fundatora, członków Rady Fundacji nowej kadencji powołują członkowie
kończącej swoją kadencję Rady Fundacji zwykłą większością głosów. Członkowie kończący
kadencję ustalają również ilość członków Rady. Zasadę tę stosuje się do powoływania
składu Rad Fundacji na kolejne kadencje.
§ 14
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu
lub Fundatora.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w
obecności połowy liczby członków Rady, w razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
§ 15
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie Prezesa Fundacji z zastrzeżeniem, że Prezesem pierwszego Zarządu będzie
Fundator.
2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
5. Nadzór nad działalnością Fundacji.
6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.
7. Podpisywanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych z Prezesem Zarządu przez
Przewodniczącego Rady Fundacji
§ 16
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji.
§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 5 osób.
2. Funkcję Prezesa oraz Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Prezesem pierwszej kadencji Zarządu będzie Fundator.

4. Prezesa Zarządu powołuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy składu Rady, z zastrzeżeniem ust. 3.
5. Prezes Zarządu ustala ilość członków zarządu w danej kadencji i powołuje Członków
Zarządu.
6. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 lata.
7. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby
uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) Realizacja celów statutowych Fundacji,
b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
c) uchwalanie regulaminów,
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,
i) zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia,
j) składanie wniosków do Rady Fundacji o zmianę statutu,
k) składanie wniosków do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów
w obecności przynajmniej połowy jego członków.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informacje o ich terminie w
formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.
6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane poza posiedzeniami lub w formie głosowania
pisemnego, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Zarząd może uchwalić regulamin Zarządu określający szczegółowo tryb prac.
8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
9. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 19
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

Zmiana Statutu
§ 20
Zmian w statucie Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji, dokonuje Rada Fundacji bezwzględną
większością głosów w obecności statutowego jej składu (istniejącego w dniu podejmowania
uchwały, a ustalonego wcześniej przez Fundatora).
Połączenie z inną fundacją.
§ 21
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Decyzję o połączeniu podejmuje jednomyślnie Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

Likwidacja Fundacji.
§ 22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 24
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 25
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych
celach.

