Tekst jednolity Statutu
„Fundacji Rozwoju Biotechnologii Medycznych Komórki Życia - Komórki Nadziei".

„STATUT
I. Postanowienia ogólne
§1
1.

Fundacja nosi nazwę „Fundacja Rozwoju Biotechnologii Medycznych Komórki Życia-Komórki
Nadziei”. W dalszej części niniejszego Statutu zwana jest Fundacją.

2.

Na potrzeby współpracy międzynarodowej, Fundacja może posługiwać się także tłumaczeniem
swej nazwy w wybranych językach obcych.

§2

1.

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do
realizacji celów fundacji.

§3
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991
r., Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§4
Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym (repertorium: A nr 3670/2013), sporządzonym przez
notariusza Grażynę Wójcik, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy Sandomierskiej 23 lok. 18 w
Warszawie, w dniu 26 czerwiec 2013 r.

§5
Fundatorem Fundacji jest osoba fizyczna - Paweł Feliks Kwiatkowski.

§6

1.

Fundacja posiada osobowość prawną.

2.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.
§7

1.

Fundacja ma siedzibę w Warszawie.

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.

II. Cele, zasady, formy i zakres działania Fundacji
§8
Celami Fundacji są:
1.

rozpowszechnianie i propagowanie wiedzy o krwi pępowinowej i komórkach macierzystych oraz
możliwościach ich bankowania,

2.

rozpowszechnianie wiedzy o właściwościach komórek macierzystych oraz ich wykorzystaniu w
medycynie klinicznej,

3.

wspieranie rozwoju działalności służącej ratowaniu życia i zdrowia z wykorzystaniem komórek
macierzystych,

4.

wspieranie prac badawczych związanych z wiedzą o terapeutycznym zastosowaniu komórek
macierzystych,

5.

organizowanie konferencji naukowych związanych z wiedzą o terapeutycznym zastosowaniu
komórek macierzystych,

6.

upowszechnianie wiedzy na temat bankowania krwi pępowinowej oraz stosowania komórek
macierzystych w terapiach klinicznych,

7.

rozwój biotechnologii medycznej i zastosowanie jej w leczeniu,

8.

prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka,

9.

rozwój nowych technologii i technik medycznych i ich zastosowanie w procesie leczenia,

10. finansowanie projektów służących rozwojowi medycyny i technologii medycznych, w tym
finansowanie i organizowanie szkoleń w tym zakresie,
11. finansowanie rozwoju naukowego i zawodowego osób i przedsiębiorstw działających na rzecz
rozwoju medycyny i technologii medycznych,
12. finansowanie projektów mających na celu leczenie chorób cywilizacyjnych, oraz upowszechnianie
wiedzy o chorobach cywilizacyjnych.

§9
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez niedochodową działalność, która obejmuje:

a)

wspieraniem działalności innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej

celami;

b)

organizowaniem i współuczestniczeniem w organizacji konferencji naukowych związanych z

wiedzą o terapeutycznym zastosowaniu komórek macierzystych;
prowadzeniem działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych celem

c)

rozpowszechniania bezpłatnej informacji o bankowaniu krwi pępowinowej i komórek macierzystych,
promowaniem działalności innych osób prawnych i fizycznych, prowadzących działalność

d)

zbieżną z jej celami w kraju i za granicą;
organizowaniem i udziałem w konferencjach, debatach i innych formach aktywności

e)

promujących działalności innych osób prawnych i fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z jej
celami;

f)

propagowaniem rozwoju powszechnej edukacji na temat bankowania krwi pępowinowej oraz

stosowania komórek macierzystych w terapiach klinicznych;

g)

prowadzeniem badań związanych z wiedzą o terapeutycznym zastosowaniu komórek

macierzystych;
h)

prowadzeniem

szkoleń

związanych

z

wiedzą

o

terapeutycznym

zastosowaniu

komórek

macierzystych oraz na temat bankowania krwi pępowinowej oraz stosowania komórek macierzystych
w terapiach klinicznych;
i)

prowadzeniem edukacji pozaszkolnej, szkoleń dla podnoszenia kwalifikacji, kursów, jak również
upowszechnianie kształcenia ustawicznego i wspieranie podmiotów, które taką działalność
prowadzą;

j)

prowadzeniem działań wspierających tworzenie i zastosowanie w leczeniu nowych technologii i
biotechnologii medycznych;

k) finansowaniem projektów służących rozwojowi medycyny i technologii medycznych, w tym
finansowaniem i organizowaniem szkoleń w tym zakresie;
l)

finansowaniem rozwoju naukowego i zawodowego osób i przedsiębiorstw działających na rzecz
rozwoju medycyny i technologii medycznych;

m) finansowaniem

projektów

mających

na

celu

leczenie

chorób

cywilizacyjnych,

oraz

upowszechnianiem wiedzy o chorobach cywilizacyjnych;
n) finansowanie leczenia dzieci.
2. Fundacja może prowadzić także odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w
zakresie:
a)

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

wyrównywania szans tych rodzin i osób; w tym wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
b)

udzielania

nieodpłatnej

pomocy

prawnej

oraz

zwiększania

świadomości

prawnej

społeczeństwa;
c)

działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym;
d)

działalności charytatywnej;

e)

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
f)

działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

g)

działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

h)

ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);
i)

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

j)

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych

zwolnieniem z pracy;
k)

działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

l)

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

m)

działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

n)

działalności

wspomagającej

rozwój

techniki,

wynalazczości

i

innowacyjności

oraz

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
o)

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

p)

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

q)

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

r)

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

s)

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

t)

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

u)

turystyki i krajoznawstwa;

v)

porządku i bezpieczeństwa publicznego;

w)

obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

x)

udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

y)

ratownictwa i ochrony ludności;

z)

pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za

granicą;
aa)

działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między

społeczeństwami;
bb)

promocji i organizacji wolontariatu;

cc)

pomocy Polonii i Polakom za granicą;

dd)

działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

ee)

promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

ff)

działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw

dziecka;
gg)

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

III. Majątek i dochody

§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc)
złotych wymieniony w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji oraz składniki nabyte przez
Fundację w czasie jej trwania.
2. Z majątku Fundacji na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1 000,00 zł (słownie:
jeden tysiąc) złotych.

§ 11
1.

Majątek Fundacji, poza funduszem założycielskim, stanowić będą składniki majątkowe

nabyte przez Fundację w czasie jej trwania.
2.

Fundacja osiąga dochody z:

a)

darowizn, subwencji, zapisów i spadków krajowych i zagranicznych,

b)

aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych oraz rozporządzania tymi środkami,

c)

dochodów z darów i zbiórek, przez które rozumie się zbiórki publiczne w rozumieniu ustawy o

zbiórkach publicznych,
d)

odsetek i depozytów bankowych,

e)

dotacji, dopłat, innych nieodpłatnych świadczeń z budżetu państwa i jednostek samorządu

terytorialnego,
f)

dotacji dopłat, innych nieodpłatnych świadczeń z krajowych i zagranicznych programów

pomocowych i projektów wspierających,
g)

bezzwrotnej pomocy zagranicznej,

h)

udziałów w zyskach osób prawnych,

i)

działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

j)

działalności przedsiębiorstw należących do Fundacji, powiązanych z Fundacją lub z nią

współpracujących.

§ 12
Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji,
jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste,
że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

IV. Organy Fundacji

§ 14
Organami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
2) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
3) Fundator Fundacji, zwany dalej Fundatorem.

Zarząd
§ 15
Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Powinien przestrzegać
przepisów Statutu i uchwał powziętych zgodnie ze statutem przez Fundatora i Radę. Do odbioru
wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeżeli doręczenie następuje do rąk Prezesa Zarządu albo innego
członka Zarządu. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem działalności statutowej Fundacji nie
zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Fundatora lub Rady, należą do
kompetencji Zarządu.

§ 16
Zarząd składa się z

pięciu osób. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. Jednemu z

członków Zarządu Fundator powierza funkcję Prezesa Zarządu. Każdy członek Zarządu jest
powoływany na okres dwuletniej kadencji. Z ważnych powodów Fundator może odwołać członka
Zarządu przed upływem kadencji. Początek dwuletniej kadencji wyznaczony jest dniem powołania
członka Zarządu. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, w obecności co najmniej dwóch
członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 17
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Fundacji oraz do podejmowania
zobowiązań w jej imieniu upoważnieni są:
łącznie trzej członkowie Zarządu.
2. Prezes Zarządu jest równocześnie Kierownikiem Fundacji w rozumieniu art. 31 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr
96 poz. 873).

§ 18
Przewodniczący Rady lub inny członek Rady upoważniony uchwałą Rady zawiera w imieniu Fundacji
umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Fundacją; innych czynności
związanych ze stosunkiem pracy w zakresie działalności Fundacji dokonuje Zarząd.

Rada
§ 19
Rada jest kolegialnym, obligatoryjnym organem nadzoru i kontroli z głosem doradczym.
§ 20
Rada składa się z

od pięciu do dwunastu osób. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator.

Fundator wybiera spośród członków Rady Przewodniczącego Rady i Zastępcę Przewodniczącego Rady.

§ 21
Do kompetencji Rady należy:
a) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji;
b) opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu;
c) zlecanie przeprowadzania audytu finansowego i informatycznego niezależnym instytucjom
zewnętrznym;
d) opiniowanie okresowych planów działalności Fundacji;
e) dokonywanie interpretacji postanowień Statutu Fundacji;

§ 22
Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 23
Kadencja członka Rady trwa dwa lata. Początek kadencji wyznaczany jest dniem powołania członka
Rady w pisemnym oświadczeniu przez Fundatora.

§ 24
Posiedzenie Rady, zwane dalej Posiedzeniem, odbywa się co najmniej raz w roku. Posiedzenie zwołuje
i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego
Rady. Z Posiedzeń sporządzany jest protokół. Rada podejmuje uchwały większością co najmniej trzech
głosów swoich członków, przy obecności wszystkich.

§ 25
Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r.
Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz 391 i Nr 60,
poz. 535).

Fundator
§ 26

1.

Fundator powołuje i odwołuje członków Rady oraz członków Zarządu.

2.

Członkowie Rady lub Zarządu mogą zostać odwołani w przypadku, gdy:
1) członek złoży na ręce Fundatora pisemną rezygnację z funkcji,
2) członek istotnie naruszy postanowienia Statutu i innych aktów wewnętrznych Fundacji,
3) działania członka znacząco utrudniają pracę organów Fundacji,
4) śmierci lub uznania za zmarłego.
Fundator ma obowiązek niezwłocznie odwołać członka Rady oraz członka Zarządu, gdy został

3.

on skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia

publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Fundator jest jednocześnie członkiem Zarządu.

4.

IVa. Działalność Gospodarcza
§ 26a
1.

W celu realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

2.

Działalnością gospodarczą Fundacji organizuje i kieruje Zarząd.

3.

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona samodzielnie bądź we współdziałaniu z
innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.

4.

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona będzie w następującym zakresie w rozumieniu
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
a.

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z)

b.

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych (PKD 72.19.Z);

c.

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 74.90.Z);

d.

dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);

5.

e.

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).

f.

Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)

g.

Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

h.

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

i.

Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie Fundacja uzyska wymagane
zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli taki wymóg będą przewidywać odpowiednie
przepisy prawa.

V. Postanowienia końcowe
§ 27
Zabrania się:

1)

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej

członków, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy 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, zwane dalej „osobami
bliskimi”,

2)

przekazywania majątku Fundacji na rzecz 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,

3)

wykorzystywania majątku Fundacji 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 wynik z celu statutowego,

4)

zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji,

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 28
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności
co najmniej czterech

członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć

celów określonych w akcie założycielskim.

§ 29

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 Zarząd, Fundacji bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4.W rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność
gospodarczą.
§ 30

1.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.
3.

O likwidacji Fundacji Rada Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4.

W razie wyczerpania

środków

finansowych i majątku Fundacji likwidację

Fundacji

przeprowadza Zarząd.

§ 31
Statut wchodzi w życie i obwiązuje od dnia wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.”

