STATUT
Fundacji Ochrony Zdrowia
w Dąbrowie Górniczej

(tekst jednolity wg stanu
na dzień 28.03.2011 r.)

§1
Fundacja Ochrony Zdrowia w Dąbrowie Górniczej zwana
przez Hutę Katowice Spółkę Akcyjną aktem notarialnym
Rep. Nr 540/92 Kancelaria Notarialna mgr J. Nowakowska
z Ustawą o fundacjach z dnia 5 kwietnia 1984 r. (jednolity
z 1991 r.) oraz niniejszym statutem.

dalej Fundacja, ustanowiona
z dnia 13 kwietnia 1992 r.
– Sosnowiec, działa zgodnie
tekst ustawy nr 46, poz. 203

§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Dąbrowa Górnicza.
2. Fundacja działa na obszarze całego kraju, a także za granicą.
3. Dla współpracujących z zagranicą Fundacja może używać odpowiednio swojej nazwy
w językach obcych.
4. Fundacja może ustanawiać swoje przedstawicielstwo w kraju i za granicą.
§3
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§4
Celem Fundacji jest:
- ochrona zdrowia pracowników Huty Katowice Spółka Akcyjna, pracowników
w Zakładach Działalności Gospodarczej przy Związkach Zawodowych działających
w hucie Katowice S.A., pracowników zatrudnionych w firmach powiązanych z Huta
Katowice S.A. finansujących działalność Fundacji;
- koordynacja działań profilaktycznych i pomocy w udzielaniu specjalistycznych
świadczeń konsultacyjnych i leczniczych ze strony klinik i innych placówek służby
zdrowia;
- zakup leków;
- sprawowanie opieki nad pracownikami przebywającymi na leczeniu szpitalnym;
- udzielanie pomocy rzeczowej lub finansowej pracownikom którzy w wyniku
wypadku przy pracy stracili zdrowie lub też zostali zaliczeni do grupy osób
niepełnosprawnych;
- udzielanie pomocy finansowej na leczenie i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla
dzieci niepełnosprawnych pracowników oraz świadczenie pomocy rzeczowej
i finansowej dla Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy Hucie Katowice
oraz klinik, szpitali i innych specjalistycznych placówek służby zdrowie
świadczących usługi dla pracowników i członków ich rodzin.

§5
1. Majątek Fundacji stanowią: jego fundusz, zasobu materiałowe i inne ruchomości
i nieruchomości.
2. Fundator przekazuje w drodze darowizny sumę 20 mln złotych (słownie: dwadzieścia
milionów złotych).
§6
Wymienione w §4 cele Fundacji będą realizowane w szczególności przez:
1. Współpracę z klinikami, szpitalami, zespołami opieki zdrowotnej i innymi
specjalistycznymi placówkami służby zdrowia na bazie zawartych porozumień.
2. Finansowanie zakupu specjalistycznych urządzeń i aparatury medycznej, unikalnych
leków na rzecz jednostek służby zdrowia współpracujących z Fundacją.
3. Zorganizowanie i propagowanie wszelkich form aktywizacji zawodowej pracowników
niepełnosprawnych.
4. Tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
5. Prowadzenie działalności statutowej oraz działalności gospodarczej a w szczególności:
a) 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
b) 18.11.Z Drukowanie gazet
c) 18.12.Z Pozostałe drukowanie
d) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
e) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
f) 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
g) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych
h) 42.11.Z Roboty związane z budowa dróg i autostrad
i)
43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
j)
k) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
l)
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
m) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych
n) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
o) 43.31.Z Tynkowanie
p) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
q) 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
r) 43.34.Z Malowanie i szklenie
s) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
t)
46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
u) 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
v) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych włączając ortopedyczne,
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
w) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
x) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
y) 86.90.D Działalność paramedyczna
z) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niezklasyfikowana
aa) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
bb) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawa kondycji fizycznej

6. Ochrona zdrowia pracowników i członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów z firm
wspierających Fundację realizowana jest poprzez:
a) wspomaganie finansowania operacji, zabiegów i badań przeprowadzanych
w placówkach służby zdrowia;
b) pomoc rzeczowa i finansową dotyczącą zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego;
c) finansowanie badań mających na celu profilaktykę zdrowotna.
7. Pomoc rzeczowo-finansowa organizacjom współpracującym z Fundacją w zakresie
ochrony zdrowia takimi jak m. In. PCK, Klub Honorowych Dawców Krwi,
stowarzyszenia, fundacje, domy opieki społecznej itp.
§7
Zarząd Fundacji może w ramach majątku wyodrębnić fundusze przeznaczone na realizację
poszczególnych celów Fundacji.
§8
Do realizacji swoich celów Zarząd Fundacji może zawierać porozumienia z innymi
fundacjami, organizacjami krajowymi lub zagranicznymi.
§9
1. Organami Fundacji są:
a) Zgromadzenie Fundatorów
b) Rada Fundacji
c) Komisja Rewizyjna
d) Zarząd Fundacji
2. Zgromadzenie Fundatorów składa się z przedstawicieli osób prawnych
3. Zgromadzenie Fundatorów może uchwałą powołać do swojego grona osoby fizyczne lub
przedstawicieli osób prawnych, które:
a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
b) zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji,
c) w inny sposób wspomagają działalność Fundacji
4. Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona prezydenta zgromadzenia Fundacji.
5. Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym. Do kompetencji
zgromadzenia Fundatorów należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji
b) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub Komisję
Rewizyjną, bądź podjętych z własnej inicjatywy,
c) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji.
6. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje jego prezydent bądź z własnej inicjatywy, bądź na
wniosek Rady Fundacji, Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 2/3 Fundatorów – zgłoszony
prezydentowi a piśmie. Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwoływane
w zależności od potrzeb.
7. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.
8. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez prezydenta Zgromadzenia
Fundatorów, powołuje ono do swego grona inna osobę do sprawowania tej funkcji.
9. Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników.

§ 10
1. Rada składa się z 5-15 osób.
2. Radę Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundatorów na okres kadencji, która trwa 3 lata.
3. Rada Fundacji na swym pierwszym zgromadzeniu wybiera ze swego grona
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.
4. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) powoływanie i odwoływanie prezesa i członków Zarządu Fundacji,
b) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) zatwierdzanie rocznych planów działalności Fundacji i jej organów oraz udzielenie
Zarządowi absolutorium,
d) podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie Fundacji oraz przedmiocie likwidacji
Fundacji,
e) podejmowanie uchwał w sprawie kierunków wykorzystania środków materialnych,
f) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych z działalności Fundacji.
5. Rada Fundacji działa na posiedzeniach, które powinny odbywać się, co najmniej raz
roku. Rada Fundacji jest uprawniona do podejmowania wiążących uchwał w zakresie
swoich kompetencji, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej 50% jej członków.
Uchwały z wyjątkiem zmiany Statutu, o którym mowa w §15 zapadają większością
głosów.
§ 11
1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z trzech do pięciu osób i powoływany
jest na okres ustalony przez Radę Fundacji.
2. Zarząd Fundacji zarządza wszystkimi sprawami Fundacji i ponosi odpowiedzialność za
prawidłowe ich przeprowadzenie.
3. Czynności prawne dokonywane w imieniu Fundacji wymagają współdziałania dwóch
członków Zarządu Fundacji.
4. Zarząd opracowuje roczny plan działalności oraz preliminarz dochodów i wydatków,
które przedkłada Radzie Fundacji do zatwierdzania.
5. Zarząd w terminie do 31 marca składa Radzie roczne sprawozdanie z działalności
Fundacji i przesyła je wraz z uchwałą Rady Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej
nadzorującemu Fundację.
§ 12
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i powoływana jest na czas określony przez Radę
Fundacji.
2. Komisja Rewizyjna bada prawidłowość gospodarki finansowej Fundacji, co najmniej raz
w roku.
3. Raz w roku w terminie do 31 marca Komisja Rewizyjna opracowuje sprawozdanie
z kontroli i przedstawia Radzie Fundacji.
§ 13
1. Członkowie Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu za wyjątkiem prezesa zarządu pełnią
swoje funkcje nieodpłatnie.
2. Prezes zarządu pozostaje z Fundacją w stosunku pracy.
3. Wynagrodzenie prezesa Zarządu Fundacji ustala Rada Fundacji. Umowę o pracę zawiera
w imieniu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 14
1. Majątek Fundacji stanowi kwotę 20 mln złotych (słownie: dwadzieścia milionów
złotych) wskazaną na oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.
Kwota ta jest zdeponowana na rachunku w Banku Śląskim Oddział Dąbrowa Górnicza.
Służy ona do pokrywania bilansowych strat Fundacji, a kwoty należne
z oprocentowania przeznacza się na finansowanie działalności Fundacji.
2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrywanie kosztów jej działalności pochodzą
także:
a) z darowizn pieniężnych i rzeczowych dokonywanych przez osoby prawne i fizyczne
oraz inne fundacje zarówno krajowe jak i zagraniczne;
b) ze spadków, darowizn oraz zapisów;
c) z odsetek od zdeponowanych w bankach funduszy;
d) z innych wpływów i dochodów.
§ 15
Na posiedzeniu Rady Fundacji może być podjęta uchwała w sprawie dokonania zmian
w Statucie Fundacji.
Uchwała winna być podjęta większością 2/3 głosów.
Zmiany w statucie wchodzą w życie po dopełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie
o fundacjach.

