
FUNDACJA

EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII
BIOMEDYCZNEJ 

(fragment statutu)

Celem Fundacji jest:

a) tworzenie efektu synergii  pomiędzy projektami realizowanymi na poziomie krajowym i  w
innych regionach;

b) wspieranie rozwoju technologii, w tym inteligentnych technologii;

c) tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju kreatywnych działań;

d) wspieranie ośrodków badawczych, laboratoriów i warsztatów technologicznych;

e) tworzenie  efektu  synergii  pomiędzy  innowacyjnymi  projektami  technologicznymi  i
informatycznymi, a przedsiębiorcami;

f) dążenie do rozpowszechniania inteligentnego rozwoju opartego o wiedzę przy wykorzystaniu
potencjału naukowego województwa mazowieckiego i międzynarodowego;

g) promowanie  regionalnych  kreatywnych  rozwiązań  technologicznych  i  informatycznych  na
arenie międzynarodowej;

h) wzrost  działalności  badawczo-rozwojowej  i  innowacyjnej  przedsiębiorstw  w  obszarach  o
największym znaczeniu dla gospodarki, w tym technologii i informatyki.

i) tworzenie  i  wspieranie  powstawania  działów  badawczo-rozwojowych  i laboratoriów  w
przedsiębiorstwach.

wspieranie rozwoju technologii ukierunkowanych na udoskonalanie wyrobów medycznych.

j) wspieranie tworzenia przez firmy centrów badawczo-rozwojowych.

k) doskonalenie rozwiązań przydatnych środowisku leczniczemu, w tym wspieranie inicjatyw
ulepszających wyroby medyczne, farmaceutyki i promowanie środowiska e-pacjent e-lekarz.

l) pomoc  w  drożeniu  w  służbie  zdrowia  świadomości  znowelizowanych  zapisów  aktów
prawnych.

m) wspieranie  służby  zdrowia  w  informatyzacji  i  pomoc  w  odnajdywaniu  się  w  wirtualnej
rzeczywistości.
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n) wspieranie  gospodarki  opartej  na  wiedzy  i  innowacji,  w  tym  promowanie  zachować
innowacyjnych i rozwoju e-usług o jak najwyższym stopniu dojrzałości.

o) promowanie wymiany dobrych praktyk między przedsiębiorcami i innymi podmiotami.

p) pomoc w transferze wiedzy pomiędzy podmiotami ponad regionalnymi i międzynarodowymi.

q) zwiększanie  zdolności  do  wdrażania,  upowszechnienia  i  wprowadzania  na  rynek  nowych
rozwiązań w kluczowych obszarach tematycznych zidentyfikowanych w ramach inteligentnej
specjalizacji, stanowiących innowacje co najmniej w skali regionu.

r) zwiększenia potencjału eksportowego Mazowsza.

s) wspieranie Inteligentnego,  zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i
terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy,

t) promowanie wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych  produktów lub usług;  
u) wspieranie rozwoju produktów i usług opartych na handlu elektronicznym

v) wzmacnianie konkurencyjności regionu poprzez ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego

w) wspieranie  wdrażania  założeń  poszczególnych  polityk  horyzontalnych  tj.  polityki  równych
szans, niedyskryminacji i zrównoważonego rozwoju.

x) wspieranie  i  promowanie  zachowań  nakierunkowanych na ochronę i  rozwój  dziedzictwa
naturalnego i kulturowego.

y) przeciwdziałanie  dysproporcjom  regionalnym  prowadzące  do  zwiększenie  chłonności
regionalnego  rynku  pracy  poprzez  wyrównywanie  dostępu  do  zatrudnienia,  włączenie
społeczne i edukację

§7

1.Fundacja  realizuje  swoje  cele  statutowe  w  szczególności  poprzez  inicjowanie,  prowadzenie  i
wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):

a) organizacji  seminariów  edukacyjnych,  debat  i  szkoleń  w  dziedzinie  nauk  ekonomicznych,
humanistycznych, społecznych i środowiska naturalnego;

b) prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w wyżej wymienionym zakresie;

c) organizacji kampanii społecznych w wyżej wymienionym zakresie;

d) organizacji i finansowania stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji;

e) tworzenia, rozwijania oraz wspierania placówek (jednostek) edukacyjnych, w tym żłobków,
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół;

2.  Fundacja  realizuje  cele  statutowe  także  poprzez  członkostwo  w  organizacjach  zrzeszających
fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

3.  Oprócz  realizacji  inicjowanych  przez  siebie  przedsięwzięć,  Fundacja  współdziała  z  innymi
instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to
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może  mieć  charakter  wsparcia  organizacyjnego,  częściowego  lub  całkowitego  finansowania
przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§8

1.Dla  osiągnięcia  swych  statutowych  celów  Fundacja  może  wspierać  działalność  innych  osób
prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

2.Dla  realizacji  celów  statutowych  Fundacja  może  prowadzić  odpłatną  działalność  pożytku
publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) w przedmiocie:

 Wydawania książek (PKD 58.11.z);

 Wydawania gazet (PKD 58.13.Z);

 Wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z) ;

 Działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z) ;

 Nadawania programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z);

 Działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z);

 Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD
72.20.Z);

 Stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji (PKD 70.21.Z);

 Działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);

 Działalności  pozostałych  pozaszkolnych  form  edukacji,  gdzie  indziej  nie  sklasyfikowanych
(PKD 85.59.B);

 Działalności  pozostałych  organizacji  członkowskich  gdzie  indziej  nie  sklasyfikowanej  (PKD
94.99.Z);

 Działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z).

3.Dla  realizacji  celów  statutowych  Fundacja  może  prowadzić  nieodpłatną  działalność  pożytku
publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) w przedmiocie:

 Wydawania książek (PKD 58.11.z);

 Wydawania gazet (PKD 58.13.Z);

 Wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z) ;

 Działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z) ;

 Nadawania programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z);

 Działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z);

 Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD
72.20.Z);

 Stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji (PKD 70.21.Z);
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 Działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);

 Działalności  pozostałych  pozaszkolnych  form  edukacji,  gdzie  indziej  nie  sklasyfikowanych
(PKD 85.59.B);

 Działalności  pozostałych  organizacji  członkowskich  gdzie  indziej  nie  sklasyfikowanej  (PKD
94.99.Z);

 Działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z).

4. Dla realizacji swych statutowych celów Fundacja może także podejmować współpracę z innymi
osobami  prawnymi  i  fizycznymi,  w  szczególności  z  jednostkami  samorządu  terytorialnego  i
Właściwym Ministrem.

§10

Organami Fundacji są:

1) Zarząd, zwany dalej „Zarządem”;

2) Rada Programowa, zwana dalej „Radą”;

3) Kongres Darczyńców, zwany dalej „Kongresem”.

Do kompetencji Rady należy:

a) przedstawianie propozycji kierunków działalności Fundacji, w formie wieloletnich i rocznych
programów działania Fundacji;

b) przedkładanie Fundatorom oraz Zarządowi propozycji zmiany statutu Fundacji; 

c) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd lub Fundatorów;

§17

1.Kongres  jest  organem  o  charakterze  doradczym,  który  wspiera  Zarząd  oraz  Radę  Fundacji  w
realizacji statutowych celów Fundacji.

2.Członków  Kongresu  w  dowolnej  liczbie  wybiera  i  odwołują  Fundatorzy  spośród  Darczyńców
Fundacji. Rada jest zobowiązana prowadzić aktualną listę członków Kongresu.

3. Członkowie Kongresu mogą doradzać w zakresie realizacji poszczególnych projektów, pozyskiwania
środków służących realizacji  statutowych celów Fundacji,  współpracować w tych celach z  innymi
instytucjami, a także nadzorować sposób gospodarowania środkami Fundacji w zakresie określonym
przez Radę.

1.Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

funduszu założycielskiego;

a) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów;

b) darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów - zarówno krajowych jak i zagranicznych;
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c) dochodów z aktywów, nieruchomości, praw majątkowych, w szczególności akcji, papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;

d) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;

e) odsetek i depozytów bankowych;

f) odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2.Cały  dochód,  po  pokryciu  kosztów  jej  działalności  Fundacja  przeznacza  wyłącznie  na  swoją
statutową.

3.Zarząd  Fundacji  może zbywać  poszczególne prawa majątkowe pod warunkiem,  że  uzyskane  ze
sprzedaży sumy będą wykorzystane w sposób określony w punkcie poprzedzającym.

4.Majątek Fundacji  może  być  lokowany w szczególności  na  rachunkach bankowych,  w papierach
wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny.

5.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi
przepisami.

6.Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej
lub  łącznej,  w  wysokości  określonej  przez  Fundatorów w drodze  uchwały  podjętej  jednogłośnie,
uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenia, tytuł Darczyńcy. Tytuł Darczyńcy ma charakter osobisty.
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