Statut Fundacji „PMC Polish Mobile Clinic”
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja nosi nazwę: „PMC Polish Mobile Clinic”, zwana dalej Fundacją, działa na
podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego
statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Kamila Gabarskiego, zwanego dalej Fundatorem,
aktem notarialnym sporządzonym przez zastępce notarialnego Barbarę Szlichtę w kancelarii
notarialnej w przy ul. Kazmierza Wielkiego 1 we Wrocławiu dnia 14 pażdziernika 2019 r.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe i zagraniczne oraz przystępować do organizacji
i fundacji realizujących zbliżone cele, zgodnie z zasadami określonymi Statutem i
obowiązującymi przepisami.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.
§4
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) oraz pieczęci
zawierającej jej nazwę, wskazanie siedziby, dewizę i logo.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§4
Celem Fundacji jest działalność społeczno -użytecznej w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na rzecz ogółu społeczności, charytatywne działanie medyczne szczególnie w zakresie
zapewnienia darmowej opieki medycznej w krajach trzeciego świata.
§5
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życie
b. Wspieranie profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji medycznej i kształtowania postaw
prozdrowotnych;
c. Wspieranie podmiotów niemających dostępu do opieki medycznej, zapewnienie
niezbędnej opieki i edukacji zdrowotnej;
d. Organizowanie tymczasowych placówek medycznych, zapewniających opiekę medyczną
na obszarach, w którym brak jest dostępu do opieki zdrowotnej;
e. Promowanie i organizacja wolontariatu;
f. Finansowanie leczenia osób chorych, organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu

medycznego;
g. Inne przedsięwzięcia służące realizacji celów statutowych.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§6
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł (słownie: jeden
tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Majątek Fundacji może być wykorzystywany wyłącznie na działalność statutową.
§7
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji od osób prawnych,
c. zbiórek publicznych,
d. majątku fundacji,
e. odsetek i lokat bankowych,
f. dochodów z majątku Fundacji.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie
na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji
§8
Władzami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

Zarząd Fundacji
§9
1. Zarząd jest jednoosobowy i jego przedstawicielem jest Prezes Zarządu.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
§ 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. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
§ 11
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 12
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest Prezes Fundacji działający samodzielnie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 13
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Prezes Zarządu Fundacji. Zmiana może dotyczyć celów
określonych w akcie założycielskim.
§ 14
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.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje samodzielnie Prezes Zarządu.
§ 15
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Zdrowia.

