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STATUT
Fundacji Onkologia 2025

Postanowienia Ogólne
1.

2.

§ 1.
Fundacja pod nazwą „Fundacja Onkologia 2025”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona
przez: RTAVENTURES VC Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę
komandytowo-akcyjną, z siedzibą w Warszawie, EUROMEDIC ONKOTERAPIA
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, RADIOLOGY
THERAPEUTIC CENTER POLAND Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z
siedzibą w Krakowie, oraz Healthcare Holding S.à.r.l., spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością prawa Luksemburga z siedzibą w Luksemburgu, zwanych dalej
„Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Tomasza
Wojciechowskiego w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Koszykowej
numer 60/62 lokal numer 36, w dniu trzydziestego pierwszego marca 2014 roku,
(31.03.2014 r.) za numerem repertorium A nr 2035/2014 z dnia 31 marca 2014 r.,
działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst
jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami), oraz
niniejszego Statutu.
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
§ 4.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica. Fundacja dla
celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.

Fundacja może
i stowarzyszeń.

tworzyć

oddziały,

§ 5.
zakłady,

filie

oraz

przystępować

do

fundacji

§ 6.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego z napisem wskazującym jej
nazwę.
§7
Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem „Fundacja Onkologia 2025”.
§ 8.
Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne
odznaczenia
oraz
przyznawać
je
wraz
z
innymi
tytułami,
nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym
nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji.
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Cel i zasady działania Fundacji
§ 9.
Fundacja została powołana w celu :
1. działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
2. wspierania niezależnych badań naukowych realizowane w ramach Think-Tanku (forum
eksperckiego) Onkologia 2025,
3. wspomagania
działalności
naukowej,
badawczej
i
popularyzatorskiej
w dziedzinie medycyny i ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem onkologii,
4. upowszechniania wiedzy w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych,
5. wspierania systemu ochrony zdrowia w Polsce, propagowania zdrowego stylu życia,
6. promocji i pobudzania wszelkiej aktywności społecznej, przyczyniającej się do ochrony
zdrowia, ze szczególnych uwzględnieniem profilaktyki chorób nowotworowych,
7. działania na rzecz wspierania placówek związanych z opieką nad chorymi na raka
i przeciwdziałania wykluczeniom społecznym osób chorych na raka,
8. upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony zdrowia,
9. działania
na
rzecz
integracji
europejskiej
oraz
rozwijania
kontaktów
i współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i profilaktyki,
10. wspierania studentów i absolwentów szkół wyższych o profilu medycznym,
11. wspierania inicjatyw kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
dziedzictwa narodowego,
12. działalności charytatywnej,
13. wspierania działalności innych osób prawnych, osób fizycznych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, organizacji pozarządowych
i innych, których działalność obejmuje zadania, stanowiące cele Fundacji.
§ 10.
Fundacja realizuje swój cel poprzez:
1. organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie badań naukowych,
2. organizację, finansowanie lub współfinansowanie Think-Tanku (forum eksperckiego)
Onkologia 2025,
3. organizowanie, finansowanie i współfinansowanie akcji zmierzających do promowania
rozwoju wiedzy z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, ze szczególnym
uwzględnieniem onkologii,
4. przekazywanie darowizn dla ośrodków naukowych, programów badawczych
i funduszy stypendialnych, ze szczególnym uwzględnieniem onkologii,
5. fundowanie stypendiów oraz grantów dla osób fizycznych i zespołów prowadzących
badania naukowe,
6. organizowanie konkursów na najlepsze prace dyplomowe absolwentów uczelni
medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem prac z zakres onkologii,
7. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych z zakresu upowszechniania wiedzy
o zdrowiu, ekonomice ochrony zdrowia,
8. organizowanie, finansowanie i współfinansowanie krajowych i międzynarodowych
warsztatów, szkoleń, konferencji,
9. działalność w zakresie prowadzenia szkoleń, badań, analiz oraz opiniowania systemów
organizowania i finansowania świadczeń opieki medycznej,
10. organizowanie, wspieranie i finansowanie imprez charytatywnych, artystycznych, w tym
wernisaży, wystaw, koncertów, szkoleń, prelekcji, sympozjów, konferencji i prezentacji,
publikacji i wydawnictw,
11. współpracę z instytucjami publicznymi, osobami prawnymi, przedsiębiorstwami,
przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami indywidualnymi w kraju
i zagranicą w zakresie działania Fundacji.
12. Fundacja może realizować swoje cele poprzez prowadzenie działalności na zasadach
nieodpłatnych lub na zasadach odpłatnych, z zachowaniem zasad wynikających
z odpowiednich przepisów.
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Majątek i Dochody Fundacji
§ 11.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 200.000 zł (słownie: dwieście
tysięcy złotych), a ponadto środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości
nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 12.
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a.
dalszych świadczeń pieniężnych a także rzeczowych świadczonych przez
Fundatorów,
b.
darowizn,
c.
spadków, zapisów,
d.
dotacji i subwencji osób prawnych oraz grantów,
e.
dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
f.
dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez, organizowanych przez Fundację lub na
jej rzecz,
g.
odsetek bankowych, dywidend i zysków z akcji, udziałów,
h.
zysków z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju
i zagranicą.
§ 13.
Osoby fizyczne i prawne, bądź podmioty nie posiadające osobowości prawnej, które
dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji w wysokości nie mniejszej, niż 50.000 zł.
(pięćdziesiąt tysięcy złotych) mogą uzyskać tytuł Donatora.
§ 14.
Osoby fizyczne i prawne, bądź podmioty nie posiadające osobowości prawnej, które
wspierają Fundację i pomagają w realizacji jej celu statutowego, mogą otrzymać tytuł
Patrona Fundacji.
§ 15.
Informacje o uzyskaniu tytułów, o których mowa powyżej w § 13 i § 14, wraz z nazwą
sponsora, umieszczana jest na stronie internetowej Fundacji.

1.

2.
3.

§ 16.
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację celu Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub
donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, o ile w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.

§ 17.
Fundacja nie może:
a.
udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji w stosunku do
Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
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b.

c.

d.

do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli (dalej osoby bliskie),
przekazywać majątku Fundacji na rzecz swoich 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,
wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich,
chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Fundacji,
kupować na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych, niż rynkowe.

Władze Fundacji
§ 18.
Władzami Fundacji są:
a.
Zgromadzenie Fundatorów,
b.
Rada Fundacji,
c.
Zarząd Fundacji.
§ 19.
Zgromadzenie Fundatorów
Zgromadzenie Fundatorów, zwane dalej Zgromadzeniem, jest najwyższym organem
stanowiącym w sprawach ustrojowych Fundacji, inicjującym i opiniującym Fundacji. Tworzą
je wspólnie obradujący Fundatorzy.

1.

2.
3.
4.

5.

1.

§ 20.
Zgromadzenie Fundatorów na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona na 2letnią kadencję Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia
Fundatorów.
Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów kieruje pracami Zgromadzenia oraz
zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zgromadzenia.
Zgromadzenie Fundatorów powinno odbywać się przynajmniej raz w roku.
Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów z
własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek każdego z Fundatorów, Rady Fundacji lub
Zarządu Fundacji.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów,
spowodowanej w szczególności wyjazdem, chorobą; zwołanie i przewodniczenie
Zgromadzeniu Fundatorów należy do Wiceprzewodniczącego.
§ 21.
Warunkiem uczestnictwa Fundatora na Zgromadzeniu Fundatorów z prawem głosu,
jest coroczne dokonanie świadczenia finansowego na rzecz Fundacji w kwocie co
najmniej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub dokonanie na rzecz Fundacji
świadczenia niepieniężnego o wartości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), z tym,
że w pierwszym roku funkcjonowania Fundacji możliwe jest spełnienie wyłącznie
świadczenia pieniężnego. Niedokonanie wpłaty przez Fundatora w danym roku
kalendarzowym na rzecz Fundacji, pozbawia go prawa głosu na Zgromadzeniu/ach
odbywających się w tym roku kalendarzowym. Niedokonanie wpłat w danym roku
kalendarzowym przez jakiegokolwiek z Fundatorów jest podstawą do zwołania
Zgromadzenia Fundatorów, celem zadecydowania o dalszym działaniu Fundacji.
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Liczba głosów przysługująca Fundatorowi na Zgromadzeniu odbywającym się
w danym roku kalendarzowym jest liczona zgodnie z formułą 1 głos = 10.000 zł
(dziesięć tysięcy złotych) wpłaconych przez Fundatora od początku jej istnienia.
Informację o liczbie głosów na Zgromadzeniu Fundatorów, przekazuje
Przewodniczącemu Zgromadzenia Zarząd Fundacji, na podstawie wpłat dokonanych
przez Fundatorów.
Zgromadzenie Fundatorów jest ważne, jeżeli są na nim obecni Fundatorzy
reprezentujący przynajmniej 51% kwoty wpłaconej do Fundacji w danym roku
kalendarzowym.
Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów,
chyba że Statut stanowi inaczej.
Fundator, będący osobą prawną, jest reprezentowany na Zgromadzeniu przez osobę
uprawnioną do reprezentacji Fundatora albo przez pełnomocnika, którego umocowanie
zostało potwierdzone pełnomocnictwem udzielonym zgodnie z zasadami reprezentacji
Fundatora.
Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a.
powoływanie i odwoływanie dwóch członków Rady Fundacji, na zasadach,
określonych poniżej w treści § 22 ust.3 Statutu,
b.
potwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji w razie śmierci,
rezygnacji lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
w drodze uchwały,
c.
uchwalanie zmian Statutu Fundacji, głosami co najmniej 3 (trzech)
z 4 (czterech) Fundatorów,
d.
uchwalanie głównych kierunków działania Fundacji,
e.
uchwalanie budżetu Fundacji,
f.
wyrażanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Radę Fundacji i Zarząd
Fundacji,
g.
uchwalanie kierunkowych wytycznych dla Rady Fundacji,
h.
zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, w tym
sprawozdania finansowego Fundacji, w drodze uchwały podjętej bezwzględną
większością głosów oddanych,
i.
podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji lub połączeniu jej z inną Fundacją w
drodze uchwały podjętej jednomyślnie,
j.
wyznaczenie likwidatora Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną
większością głosów,
k.
wskazywanie fundacji lub innego podmiotu mającego status organizacji pożytku
publicznego do przejęcia majątku Fundacji po jej likwidacji, w drodze uchwały
podjętej bezwzględną większością głosów.
W Zgromadzeniu Fundatorów z głosem doradczym, może brać udział nie będący
Fundatorem Donator Fundacji, który w danym roku kalendarzowym wpłacił na rzecz
Fundacji kwotę co najmniej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 22.
Rada Fundacji
1. Rada Fundacji, jest organem nadzorczym i kontrolnym Fundacji.
2. Rada składa się z pięciu członków. Członków pierwszego składu Rady powołują
Fundatorzy.
3. Członkowie następnych składów Rady powoływani są w następujący sposób:
a.
dwóch („Przedstawiciele Fundatorów”) członków Rady powołuje Zgromadzenie
Fundatorów,
b.
trzech („Przedstawiciele Niezależni”) członków Rady powołują członkowie Rady
poprzedniej kadencji.
4. Zasada określona powyżej, ma zastosowanie także w przypadku utraty mandatu przez
członka Rady przed upływem kadencji.
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5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady,
reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom
Rady Wiceprzewodniczący.
§ 23.
Rada obraduje na posiedzeniach nie rzadziej niż dwa razy w roku. Radę Fundacji
zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Fundatora lub
Zarządu zgłoszony na piśmie.
Rada podejmuje decyzje w formie uchwał bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej trzech piątych jej składu, w tym Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego. W
razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego lub zastępującego go w razie nieobecności Wiceprzewodniczącego
Rady.
Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego Fundacji ani
pozostawać z tymi osobami w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, a także nie mogą być
skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
Rada powoływana jest na dwuletnią kadencję. Przed upływem kadencji utrata mandatu
członka Rady może nastąpić wyłącznie z powodu:
a.
śmierci,
b.
rezygnacji,
c.
skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku jednomyślnej uchwały podjętej
odpowiednio do zasady wyrażonej w treści § 22 ust.3, przez Zgromadzenie
Fundatorów lub przez Zgromadzenie Fundatorów i członków Rady poprzedniej
kadencji.
Odwołanie członka Rady może nastąpić:
a.
w przypadku nienależytego wykonywania funkcji,
b.
istotnego naruszenia postanowień Statutu,
c.
choroby, powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji.

§ 24.
Do zadań Rady należy:
1. nadzór nad działalnością Fundacji,
2. ocena pracy Zarządu, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności
i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
3. zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu,
4. opiniowanie rocznych programów działania Fundacji,
5. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu,
6. ustalanie struktury organizacyjnej Fundacji,
7. opiniowanie rocznego sprawozdania Fundacji,
8. opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych planów działalności Fundacji
opracowanych przez Zarząd Fundacji,
9. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zgromadzenie Fundatorów lub
Zarząd,
10. decydowanie w sprawie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania
osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei i celu Fundacji,
11. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
12. rekomendowanie lub nierekomendowanie Zgromadzeniu Fundatorów zatwierdzenia
sprawozdania Fundacji,
13. uchwalenie regulaminu Rady i regulaminu Zarządu,
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14. podejmowanie

decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie zasad
wynagrodzenia Zarządu,
15. podejmowanie decyzji w sprawie wyboru pełnomocnika reprezentującego Fundację
w umowach z członkiem Zarządu.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji
lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
§ 25.
Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 26.
Zarząd
1. Zarząd składa się z jednej do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez
Radę Fundacji na 2 letnią kadencję, z tym , że pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji przed upływem kadencji, w drodze uchwały, podjętej jednomyślnie
przez wszystkich członków Rady.
4. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Przed upływem kadencji utrata mandatu członka Zarządu może nastąpić wyłącznie
z powodu:
a.
śmierci,
b.
rezygnacji,
c.
skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Do zadań Zarządu należy:
a.
kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
b.
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
c.
przyjmowanie dotacji, subwencji, spadków i zapisów oraz darowizn,
d.
przygotowywanie sprawozdań z działalności Fundacji,
e.
uchwalanie regulaminów,
f.
wskazywanie kandydatur osób do uhonorowania nagrodami, wyróżnieniami,
odznaczeniami, które są zasłużone dla idei i celów Fundacji,
g.
sprawowanie nadzoru nad działalnością wszelkich jednostek, komórek
organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
h.
ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania i środków
przeznaczonych na wynagrodzenia,
i.
wyrażanie decyzji o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, w ustawowych
terminach na to przewidzianych i na podstawie oceny, czy przyjęcie spadku
zwiększy środki dostępne na działalność statutową Fundacji w stopniu
przekraczającym koszty związane z zarządzaniem spadkiem, długami
spadkowymi lub ewentualnymi sporami dotyczącymi części lub całości spadku,
j.
podpisywania umów w imieniu Fundacji zgodnie z zasadami reprezentacji oraz
udzielanie pełnomocnictw i pełnomocnictw procesowych.
7. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu
samodzielnie, a w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, Prezes Zarządu
samodzielnie, albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
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Postanowienia końcowe
§ 27.
Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
§ 28.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągniecia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, lub na podstawie uchwały
Zgromadzenia Fundatorów.
§ 29.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą być przekazane mocą
uchwały Zgromadzenia Fundatorów, wskazanemu przez Zgromadzenie podmiotowi,
mającemu status organizacji pożytku publicznego.
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