
STATUT 
Fundacji Chirurgii i Onkologii Polskiej cHOP im. Prof. Pawła Murawy 

z dnia 27.04.2020 r. wraz ze zmianami z dnia 26 maja 2020r. 

WSTĘP 

§ 1 

Fundacja pod nazwą Fundacja Chirurgii i Onkologii Polskiej cHOP im. Prof. Pawła 
Murawy, nazywana dalej Fundacją, utworzona zostaje przez: 
- Centrum Komina Sp. z o.o. Spółkę Komandytową z siedzibą w Zielonej Górze; 
oraz 
- Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „ARPOL" Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej 
Górze 
zwanych dalej Fundatorami, na podstawie aktu notarialnego repertorium A numer 
4798/2020 oraz aktu notarialnego repertorium A numer 6141/2020 sporządzonych przez 
notariusza Annę Hładczuk z Kancelarii Notarialnej Anna Hładczuk, Agnieszka Sułek 
Spółka Cywilna z siedzibą przy ul. Mickiewicza 3A w Zielonej Górze. 

§2 

1. Fundacja jest osobą prawną. 
2. Siedzibą Fundacji jest Zielona Góra, zaś terenem jej działalności terytorium całego kraju. 
3. Fundacja została powołana na czas nieokreślony. 
4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do ochrony zdrowia. 

CELE FUNDACJI 

§3 

Celem Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia, szczególnie w zakresie: 

1. poprawienia skuteczności leczenia raka w zakresie chirurgii onkologicznej w Polsce, 
2. przeprowadzania akcji edukacyjnych i informacyjnych z zakresu zapobiegania 

zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzkiego, 
3. rozwijania i wspierania kontaktów naukowych, badawczych i rozwojowych, 

zmierzających do realizacji celów wskazanych w pkt 1-2 powyżej. 

§4 

Fundacja realizować będzie swoje cele poprzez: 
1. zakupy i udostępnianie sprzętu medycznego, 
2. działalność oświatową i edukacyjną (odczyty, warsztaty, kursy, szkolenia), 
3. działalność kulturową i informacyjną (koncerty, pokazy, happeningi, wystawy oraz 

korzystanie z portali społecznościowych i stron internetowych) 



4. wspieranie akcji zbieżnych z celami fundacji, organizowanych przez podmioty 

trzecie, oraz członkostwo w takich podmiotach, 

5. współpracę z przedsiębiorcami i jednostkami administracji rządowej 1 

samorządowej, zajmującymi się szeroko ujętą kwestią ochrony zdrowia. 

MAJĄTEK I FINANSE 

§ 5 

Na majątek Fundacji składa się fundusz założycielski w wysokości 80.000,00 (osiemdziesiąt 

tysięcy) złotych wniesiony przez Fundatorów oraz wszelkie inne składniki majątkowe, jakie 

zostaną nabyte przez Fundację podczas jej działalności. Fundusz założycielski wnoszony 

jest przez spółkę Centrum Komina Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zielonej Górze w kwocie 

40.000,00 (czterdzieści tysięcy) złotych oraz przez spółkę Przedsiębiorstwo Handlowo -

Usługowe „ARPOL" Sp. z o.o. w kwocie 40.000,00 (czterdzieści tysięcy) złotych. 

§6 

Fundacja będzie finansowana ze środków pozyskanych darowizn, dotacji, grantów, zbiórek, 

kwest, zapisów testamentowych i spadków, oraz innych źródeł, w tym środków 

uzyskiwanych z przedmiotów wchodzących w skład majątku Fundacji. 

§ 7 

Fundacja jest organizacją non-profit i ewentualne nadwyżki posiadanych środków nie mogą 

być przekazywane Fundatorowi czy członkom Fundacji, lecz mogą być spożytkowane 

wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji. 

WŁADZE FUNDACJI 

§ 8 

Władzą stanowiącą Fundacji są Fundatorzy. 

§9 

Fundatorzy i członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w 

pracach Fundacji, ale zachowują prawo do zwrotu udokumentowanych wydatków 

związanych z pracą na rzecz Fundacji w tym kosztów podróży. Nie podlega zwrotowi 

wynagrodzenie jakie osoba ubiegająca się o zwrot mogłaby osiągnąć u osób trzecich w 

czasie gdy pracowała na rzecz Fundacji. 

§ 10 

1. Władzą wykonawczą Fundacji jest Zarząd Fundacji. 



L 

2. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do trzech członków, powoływanych na 
kadencje trwające 5 lat, przy czym kadencja pierwszego Zarządu upływa z dniem 
31.12.2025 roku. 

3. Zarząd powoływany jest i odwoływany przez Fundatorów. 
4. Fundatorzy mogą wybrać Prezesa Zarządu. 
5. Każdy z członków Zarządu może samodzielnie reprezentować Fundację i zaciągać w 

jej imieniu zobowiązania, bez ograniczeń kwotowych. 
6. Fundatorzy wskazują, iż do Zarządu na pierwszą kadencję trwającą do 31.12.2025 roku 

powołuje Daniela Hrehoreckiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu, a także 
Kamillę Mowczan oraz Hannę Rubaszewską, powierzając im funkcję Członka Zarządu. 

7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, wykonując 
wszystkie uprawnienia przynależne Fundacji. 

8. Do obowiązków Zarządu należy między innymi: 
a) bieżące kierowanie Fundacją i podejmowanie działań zmierzających do 
realizacji jej celów, 
b) pozyskiwanie środków na działalność statutową Fundacji, 
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 
pracowników Fundacji; 
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do 
kompetencji Fundatorów; 
f) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu 
Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 

§ 11 

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością 
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 

2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 
3. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Fundatorom roczne 

sprawozdanie z działalności Fundacji. 

ZMIANA STATUTU 

§ 12 

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy samodzielnie. Zmiany statutu mogą 
dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie 
założycielskim. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 



§ 14 

W sprawach połączenia z inną fundacją organem decydującym są Fundatorzy, przy czym 

decyzja ta może zapaść jedynie na wniosek Zarządu Fundacji. 

§ 15 

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 odwołują Fundatorzy. 

§ 16 

W sprawach likwidacji Fundacji organem decydującym są Fundatorzy, przy czym decyzja 

· ta może zapaść jedynie na wniosek Zarządu Fundacji. 

§ 17 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji muszą zostać przeznaczone na 

rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub organizacji o zbliżonych celach. 

-


