STATUT
FUNDACJI URSZULI JAWORSKIEJ
Tekst jednolity
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Urszuli Jaworskiej”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona
została przez Urszulę Jaworską, zwaną dalej „Fundatorką”, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Elżbietę Barej – Magiera w Kancelarii Notarialnej w
Warszawie dnia 4 lipca 1997 r., repetytorium A nr 1108/97
2. Fundacja prowadzi działania na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

Fundacja używa
i siedzibę.

okrągłej

pieczęci

z

§4
napisem

w

otoku,

wskazującym

jej

nazwę

§5
Fundacja może ustanawiać przyznawać wyróżnienia i nagrody.
§6
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§7
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, fundacje a także przystępować do spółek.
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Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§8
1.

Celem Fundacji jest:

a) wspieranie ośrodków medycznych dokonujących przeszczepiania szpiku, organizowanie
działalności wspierającej przeszczepy, a także propagowanie wiedzy na temat
przeszczepiania szpiku,
b) działania na rzecz pacjentów z chorobami rzadkimi, przewlekłymi i nowotworowymi,
współpraca z personelem medycznym leczącym choroby rzadkie , przewlekłe i
nowotworowe.
c) edukacja społeczeństwa w zakresie przeszczepiania szpiku, chorób rzadkich, przewlekłych i
nowotworowych.
d) działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
2.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

a) prowadzenie rejestru niespokrewnionych dawców szpiku pod nazwą ”Bank Dawców
Szpiku”,
b) badania potencjalnych dawców szpiku,
c) organizowanie szkoleń, konferencji i warsztatów, w szczególności dla osób chorych i ich
rodzin, a także dla personelu medycznego i administracji ośrodków medycznych.
d) działalność wydawniczą,
e) uczestnictwo w konsultacjach społecznych aktów prawnych i rozwiązań systemowych
mających wpływ na sytuację osób chorych i ich rodzin oraz wspieranie procesu konsultacji
społecznych poprzez rozpowszechnianiu informacji o konsultacjach w środowisku osób
chorych,
f) inicjowanie rozwiązań prawnych i systemowych związanych z sytuacją osób chorych i ich
rodzin,
g) rozpowszechnianie informacji o prawach i obowiązkach przysługujących pacjentom oraz o
możliwości ich egzekwowania, w szczególności w formie kampanii informacyjnych oraz
indywidualnych konsultacji,
h) inicjowanie działalności badawczej,
i) współpracę z instytucjami publicznymi, w tym ośrodkami badawczymi i szpitalami,
mediami oraz organizacjami pozarządowymi z Polski i za granicy.
j) działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami - rehabilitacja zawodowa, pomoc
społeczna, działalność edukacyjna i szkoleniowa oraz inne szeroko rozumiane działania
związane z pomocą osobom z niepełnosprawnościami.
3.

Podpunkty od a do j wymienione w §8 punkt 2 są prowadzone jako nieodpłatna
działalność pożytku publicznego – działalność o charakterze niedochodowym
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Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski.

§10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§11
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. Darowizn, spadków i zapisów;
2. Subwencji i dotacji;
3. Zbiórek publicznych;
4. Majątku nieruchomego i ruchomego;
5. Działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§12
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji.
§13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, gdy stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§14
Organami Fundacji są Fundator, Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
RADA FUNDACJI
§15
Rada Fundacji jest organem opiniującym i kontrolnym. Jej Członkiem może być osoba prawna. W
takim przypadku uprawnienia Członka Rady wykonuje przedstawiciel upoważniony do
reprezentacji osoby prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub pełnomocnictwa
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szczególnego.

§16
1. Rada Fundacji składa się z od 2 do 3 Członków powoływanych na dwuletnią kadencję. Członków
Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
2.Członkiem Rady nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członek Rady nie może równocześnie pełnić funkcji Członka Zarządu ani pozostawać z Członkiem
Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.
§17
Mandat Członka Rady Fundacji wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania przez Fundatora przed
upływem kadencji, złożenia rezygnacji lub śmierci Członka Rady. Członek Rady po upływie kadencji
może być powołany do pełnienia tej funkcji ponownie.
§18
Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie. Fundacja może zwracać im celowe wydatki
poniesione w związku z pełnieniem swej funkcji, na zasadach określonych w ustanowionym przez
Fundatora Regulaminie Rady Fundacji.
§19
Rada Fundacji na swym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
§20
Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego lub Zarząd. W
posiedzeniach, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu.
§21
1. Rada Fundacji, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, podejmuje decyzje w formie uchwał
zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich jej Członków. W razie równości głosów,
decyduje głos Przewodniczącego.
2. Rada Fundacji może przyjąć uchwały w drodze obiegowej.
§22
Do zadań Rady Fundacji należy:
1. Propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona;
2. Opiniowanie sporządzonych przez Zarząd planów działalności Fundacji.
3. Przyjmowanie sprawozdań rocznych Fundacji.
ZARZĄD
§23
Zarząd Fundacji składa się z od jednej do dwóch osób i jest powołany na czas nieoznaczony przez
Fundatora.
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§24
Fundator może zostać Członkiem Zarządu.

Fundatorowi służy
w każdym czasie.

prawo

odwołania

§25
Zarządu

lub

każdego

z

jego

członków

§26
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.
§27
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Każdy członek Zarządu jest jednoosobowo uprawniony do składania oświadczeń woli w
imieniu Fundacji.
§28
Zarząd Fundacji:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

reprezentuje ją na zewnątrz
opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania;
sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
sprawuje zarząd jej majątkiem;
przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników
Fundacji;
g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych;
h) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie oraz likwidacji Fundacji.
§29
Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani i nagradzani z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie z
dochodów Fundacji.
§30
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych jednomyślnie przez wszystkich
Członków Zarządu.
Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§31
W rozmiarach służących realizacji celów Fundacji, określonych w §8 Statutu, Fundacja może
prowadzić, na terenie kraju i za granicą, działalność gospodarczą polegającą na:
a) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w
zakresie oprogramowania – PKD 58.1
b) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii - PKD 72.11
c) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD
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70.22.Z
d) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych –
PKD 72.20
e) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD
86.90.E
f) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z
g) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
h) Reklama – PKD 73.1
§32
Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na finansowanie działalności statutowej.
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU
§33
Zmiana statutu może dotyczyć zmian celu Fundacji.
§34
Decyzje o przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały,
przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
§ 35
1. Po śmierci Fundatora jego uprawnienia przejmuje osoba, którą wskazał jako swojego następcę
w formie aktu notarialnego.
2. Osoba wyznaczona zgodnie z ust. 1 powinna złożyć Zarządowi Fundacji oświadczenie o przejęciu
uprawnień Fundatora w terminie 90 dni od śmierci Fundatora.

§36
Jeżeli Fundator, przed swą śmiercią nie wskaże swoje następcy w formie aktu notarialnego
określonego w §35, lub wskazana osoba w przeciągu 90 dni od śmierci Fundatora nie złożyła
oświadczenia o przejęciu uprawnień, uprawnienia Fundatora przejmuje Zarząd Fundacji.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§37
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w
razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji i wyborze jej likwidatora podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
3. Likwidację
Fundacji
prowadzi
się
po
dotychczasową
nazwą
Fundacji
z wyróżnikiem „w likwidacji”.
4. Likwidatorowi Fundacji przysługują uprawnienia Zarządu Fundacji.
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5. Likwidator Fundacji obowiązany jest zaspokoić lub zabezpieczyć wszelkie należne
roszczenia wierzycieli.
6. Likwidator Fundacji powinien dążyć do zakończenia postępowania likwidacyjnego w ciągu 6
miesięcy od dnia jego otwarcia.
7. Likwidator Fundacji występuje o wykreślenie jej z właściwego rejestru, składając wraz z
wnioskiem o wykreślenie, sprawozdanie finansowe, opis czynności likwidacyjnych oraz
oświadczenie o braku zobowiązań Fundacji wobec Skarbu Państwa i osób trzecich.
§38
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostanie na cele zbliżone do celów
statutowych Fundacji. Wyboru konkretnej organizacji, jakiej przekazany zostanie majątek
dokonuje likwidator, za zgodą Fundatora.

Prezes Zarządu:

Wiceprezes Zarządu:

Fundator:
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