STATUT
Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona” im. Jerzego Łukasiewicza

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Nazwa Fundacji
Fundacja pod nazwą Fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona” im. Jerzego Łukasiewicza,
zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez Fundatorów:
-

Karolina Katarzyna Hołdun,

-

Irena Barbara Łozińska,

-

Józef Jerzy Łukasiewicz,

-

Sebastian Łukasiewicz,

-

Roman Piotr Michałowicz,

-

Wiesław Staśkiewicz,

-

Zbigniew Marceli Szaniawski,

-

Jan Szul,

-

Aleksandra Teresa Woźnicka,

Aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Marlenę Jaworską-Werniewicz w jej
Kancelarii Notarialnej w Warszawie, dnia 19 października 2004 r. (rep. A-9255/2004), działa
na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (DZ.U. z 1991r. Nr 46,
poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2
Teren działania, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji
1.

Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicą.

2.

Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

3.

Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe
placówki terenowe.

4.

Fundacja może posiadać oddziały za granicą.
§3
Czas trwania

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
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Rozdział II
Przedmiot działania Fundacji
§4
Cele i formy działania Fundacji
1. Celem Fundacji jest działalność na rzecz chorych i ich rodzin, cierpiących z powodu
choroby Parkinsona oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej.
2. Fundacja może wspierać inne instytucje i organizacje, których działalność jest zbieżna
z celami Fundacji.
3. Fundacja realizuje swoje cele wymienione w § 4 ust.1 poprzez:
a)

niesienie pomocy materialnej i przeciwdziałanie postawom rezygnacji, osamotnieniu
i bezradności wśród osób chorych, szczególnie osób najciężej poszkodowanych;

b) objęcie patronatem specjalistycznych poradni, przychodni dziennego i stałego pobytu
chorych;
c)

finansowanie badań naukowych związanych z celami Fundacji;

d) prowadzenie doradztwa w zakresie opieki i rehabilitacji chorych z chorobą Parkinsona
przebywających w domu;
e)

współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami
służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi
działającymi na rzecz osób z chorobą Parkinsona;

f)

rozpowszechnianie rezultatów badań naukowych w dziedzinie diagnostyki, leczenia
i rehabilitacji osób z chorobą Parkinsona;

g) tworzenie nowoczesnych programów informacyjnych dla chorych oraz ich opiekunów,
w szczególności poprzez wydawnictwa (podręczniki, biuletyny, plakaty, ulotki itp.),
Internet oraz bezpośrednie szkolenia i spotkania;
h) dotowanie działań regionalnych i lokalnych na rzecz zreformowania systemu opieki
nad nieuleczalnie chorymi, aby mogli jak najdłużej pozostawać pod odpowiednią
opieką we własnych mieszkaniach;
i)

organizowanie zajęć z psychoterapii, terapii ruchowej oraz szkoleń dla rodzin
i opiekunów chorych osób. Finansowanie usług związanych z poprawą ich kondycji
fizycznej i psychicznej;

j)

prowadzenie poradni internetowej dla osób z chorobą Parkinsona;

k)

organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych, pielgrzymek, spotkań, zjazdów,
prelekcji, wystaw związanych z celami Fundacji.

l) organizowanie specjalistycznych konsultacji neurologicznych w siedzibie Fundacji.
4. Współpraca określona w § 4 ust. 2 może polegać w szczególności na:
a)

współpracy z placówkami, naukowymi, leczniczymi, kulturalnymi, innymi fundacjami
oraz organizacjami, a także osobami fizycznymi;

b) przekazywaniu podmiotom wymienionym w § 4 ust. 4, ppkt. a), środków finansowych,
papierów wartościowych i inne składników swego majątku lub zakupuje dla tych
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podmiotów potrzebne dla ich działalności urządzenia i materiały;
c)

uczestnictwie w finansowaniu i organizowaniu przedsięwzięć zmierzających do
osiągnięcia celów Fundacji razem z podmiotami wymienionymi w § 4 ust. 4 ppkt. a).

5. Fundacja udziela pomocy na podstawie własnego regulaminu, jak również:
a)

z własnej inicjatywy, bądź na wniosek zainteresowanych osób fizycznych i instytucji;

b) po starannym zapoznaniu się z sytuacją beneficjentów i z wszystkimi okolicznościami
mającymi istotny wpływ na podjęcie decyzji o pomocy;
c)

w szczególności Fundacja może żądać poświadczenia konieczności udzielenia
pomocy i potwierdzenia jej efektywności od właściwych placówek leczniczych,
oświatowych i innych instytucji oraz może zasięgnąć opinii kompetentnych
i budzących zaufanie osób.
Rozdział III
Majątek Fundacji
§5
Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

1.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 6000 złotych (sześć tysięcy
złotych), przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki
majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
§6
Dochody Fundacji

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą
w szczególności z:
a)

darowizn, spadków, zapisów;

b) dotacji i subwencji osób prawnych;
c)

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
e)

dywidend i zysków z akcji i udziałów;

f)

odsetek

od

lokat

kapitałowych,

funduszy

powierniczych

oraz

papierów

wartościowych.
2.

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

3.

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
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§7
Sposób dysponowania majątkiem Fundacji
Dochody Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych.
§8
Finanse Fundacji, księgi rachunkowe
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych
odrębnymi przepisami. Rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§9
Organy Fundacji
Organami Fundacji jest Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
§ 10
Rada Fundacji
1.

Rada Fundacji składa się z 3 do 9 członków. W skład Rady Fundacji wchodzą
Fundatorzy oraz osoby określone w § 10 ust. 3 i 4.

2.

Mandat członka Rady Fundacji wygasa w następujących przypadkach:
a) śmierci;
b) zrzeczenie się mandatu na piśmie i złożone do Przewodniczącego Rady lub jego
zastępcy;
c) w przypadku opisanym w § 19 ust. 3.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu Rada Fundacji może podjąć
uchwałę o uzupełnieniu swojego składu. Do powołania nowego członka Rady Fundacji
wymagana jest uchwała podjęta zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
/3 członków Rady Fundacji.
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4. Rada Fundacji może również podjąć uchwałę o rozszerzeniu swojego składu. Uchwała
taka nie będzie stanowiła zmiany Statutu Fundacji, a przyjęcie nowego członka będzie
uzależnione od spełnienia indywidualnie określonych w stosunku do kandydata
warunków zawartych w uchwale Rady Fundacji, w szczególności od wniesienia przez
kandydata na członka Rady Fundacji darowizny na rzecz Fundacji. Kandydat na członka
Rady Fundacji musi mieć rekomendację przynajmniej dwóch członków Rady Fundacji.
Powołanie nowego członka Rady Fundacji jest uzależnione od wyrażenia w uchwale
o powołaniu nowego członka Rady Fundacji, zgody przez pozostałych członków Rady.
5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniach
Rady. W uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać zwrot wydatków poniesionych w
związku z tym udziałem.
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§ 11
Kompetencje Rady Fundacji
1. Do kompetencji Rady Fundacji należą:
a) uchwalanie zmian Statutu;
b) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów opracowanych przez Zarząd;
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności
Fundacji oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
e) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie przez Fundację udziałów lub akcji w spółkach
nieruchomości, albo udziału w nieruchomości;
f) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Fundację zobowiązania przekraczającego
kwotę dwadzieścia pięć tysięcy złotych;
g) uchwalanie zasad lokowania przez Fundację środków pieniężnych przekraczających
kwotę dwudziestu tysięcy złotych;
h) wyrażanie zgody na założenie lub przystąpienie do spółki lub stowarzyszenia;
i)

ustanawianie nagród Fundacji i medali oraz określenie zasad ich przyznawania;

j)

zatwierdzanie regulaminu Zarządu Fundacji;

k) kontrola i nadzorowanie bieżącej działalności Fundacji i Zarządu Fundacji;
l)

uchwalanie swojego regulaminu funkcjonowania,

ł)

podejmowanie decyzji o zawarciu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie
której członek Zarządu będzie świadczył pracę na rzecz Fundacji i wskazanie osoby
upoważnionej do zawarcia takiej umowy.

2.

Rada Fundacji może ustanawiać odznaki i medale honorowe, dyplomy i przyznawać je,
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

3.

Rada Fundacji wykonuje wymienione zadania w drodze podejmowania uchwał na
Zgromadzeniu Rady Fundacji. Zgromadzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej
niż

raz

do

roku.

Zgromadzenie

Rady

Fundacji

zwołuje

się

na

wniosek

Przewodniczącego lub jego Zastępcy listami poleconymi, lub pocztą kurierską, za
pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi najpóźniej na dwa tygodnie przed
terminem Zgromadzenia. Zgromadzenie jest ważne, jeżeli wszyscy jego członkowie
zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad. Członka Rady Fundacji, który
nie powiadomi niezwłocznie o zmianie miejsca swego zamieszkania, a korespondencja
wysłana na dotychczasowy adres nie zostanie podjęta w terminie lub wróci z adnotacją,
iż adresat wyprowadził się, uznaje się za powiadomionego prawidłowo.
4.

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej 1/2 składu Rady Fundacji. W przypadkach uchwał określonych w ust.1 ppkt.: a),
e), h), j) niniejszego paragrafu, dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 2/3
członków Rady Fundacji i zwykła większość głosów.
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5.

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos na Zgromadzeniu Fundacji, a z przebiegu
Zgromadzenia sporządza się pisemny protokół. W posiedzeniach Rady Fundacji
uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel Zarządu Fundacji i inne zaproszone
osoby.
§ 12
Wybór Przewodniczącego Rady Fundacji i jego Zastępcy

Członkowie

Rady

Fundacji

wybierają

ze

swego

grona Przewodniczącego

i

Zastępcę Przewodniczącego Rady Fundacji. Kadencja trwa jeden rok kalendarzowy. Wolą
Fundatorów jest, aby jeden z członków Rady Fundacji był spośród osób z chorobą
Parkinsona.
§ 13
Zarząd Fundacji
1.

Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 4 członków, powoływanych uchwałą Rady
Fundacji. Rada w uchwale wybiera Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

2.

Zarząd powołuje się na czas nieokreślony.

3.

Zarządowi przysługuje prawo wnioskowania o zwołanie Rady Fundacji w przypadkach
określonych w § 11 ust.1 ppkt.: e), f), g), h) oraz w innych istotnych sprawach.
§ 14
Wygaśnięcie członkostwa Zarządu, odpowiedzialność materialna członków Zarządu

1.

Członkostwo

w

Zarządzie

wygasa

na

skutek

śmierci,

długotrwałej

choroby

uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
2.

Rada Fundacji w drodze uchwały może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
Uchwała taka winna być podjęta zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
/3 Członków Rady Fundacji.
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3.

Do odpowiedzialności członków Zarządu, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności
materialnej pracowników i tajemnicy służbowej. W wypadkach, w których przepisy te
przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono w stosunku do członków Zarządu
zatrudnionych w Fundacji kwotę 3-krotnego średniego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej za ostatni kwartał.

6z11

§ 15
Kompetencje Zarządu
1.

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2.

Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących
Fundacji, nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:
a) opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
c) sporządzanie preliminarzy dochodów i wydatków;
d) wykonywanie zatwierdzonych planów dochodów i wydatków oraz raportowanie Radzie
Fundacji raz na rok;
e) zatrudnienie i ustalanie wysokości środków na wynagrodzenia z wyjątkiem członków
Zarządu;
f) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.
§ 16
Postanowienia różne odnośnie Zarządu Fundacji

1.

Zarząd Fundacji w terminie do 31 marca każdego roku składa Radzie Fundacji pisemne
sprawozdanie z działalności, bilans za rok ubiegły oraz preliminarz dochodów i
wydatków na przyszły rok. Preliminarz ten staje się wiążący po zatwierdzeniu przez
Radę.

2.

Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności
co najmniej 1/2 członków Zarządu. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa.
Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie
głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę
głosowania.

3.

Zebranie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu, w zależności od potrzeb.
Zebranie jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni, co
najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem, o miejscu, terminie i porządku
zebrania, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz potwierdzili otrzymanie tego
zawiadomienia. Zebrania są protokołowane.
§ 17
Regulamin organizacyjny Zarządu

Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony
przez Radę Fundacji regulamin.
§ 18
Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes albo Wiceprezes Zarządu z
jednym z członków Zarządu.
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Rozdział V
Działalność pożytku publicznego
§ 19
Zakazy ustawowe
1. Zabronione jest:
a)

udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim 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, zwanych dalej "osobami
bliskimi";

b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej 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;
c)

wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich;

d) kupowanie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich.
2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Fundacji ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
3. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.
§ 19a
Przedmiot działalności pożytku publicznego
1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Przedmiotem działalności pożytku publicznego Fundacji może być prowadzenie
działalności w następującym zakresie:
a) 88.10.Z
- Niesienie pomocy materialnej i przeciwdziałanie postawom rezygnacji, osamotnieniu
i bezradności wśród chorych, szczególnie osób najciężej poszkodowanych.
b) 94.99.Z
- Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami
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służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi
działającymi na rzecz osób z chorobą Parkinsona;
- Dotowanie działań regionalnych i lokalnych na rzecz zreformowania systemu opieki nad
nieuleczalnie chorymi, aby mogli jak najdłużej pozostawać pod odpowiednią opieką we
własnych mieszkaniach.
c) 88.99.Z
- Objęcie patronatem specjalistycznych poradni, przychodni dziennego i stałego pobytu
chorych;
- Finansowanie badań naukowych związanych z celami Fundacji;
- Prowadzenie doradztwa w zakresie opieki i rehabilitacji chorych z chorobą Parkinsona
przebywających w domu;
- Rozpowszechnianie rezultatów badań naukowych w dziedzinie diagnostyki, leczenia
i rehabilitacji osób z chorobą Parkinsona;
- Prowadzenie poradni internetowej dla osób z chorobą Parkinsona.
d) 86.90.E
- Organizowanie zajęć z psychoterapii, terapii ruchowej oraz szkoleń dla rodzin
i opiekunów chorych osób. Finansowanie usług związanych z poprawą ich kondycji
fizycznej i psychicznej.
e) 58.19.Z
- Tworzenie nowoczesnych programów informacyjnych dla chorych oraz ich opiekunów,
w szczególności poprzez wydawnictwa (podręczniki, biuletyny, plakaty, ulotki itp.),
Internet oraz bezpośrednie szkolenia i spotkania.
f) 93.29.Z
- Organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych, pielgrzymek, spotkań, zjazdów,
prelekcji, wystaw związanych z celami Fundacji.
g) 86.22.Z
- Organizowanie specjalistycznych konsultacji neurologicznych w siedzibie Fundacji.
3. Dochody uzyskiwane z odpłatnej działalności pożytku publicznego mogą być
przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji, o których mowa w § 4
Statutu.
4. Do odpłatnej działalności pożytku publicznego należą działalności wskazane w ppkt: d), f),
g), ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Do nieodpłatnej działalności pożytku publicznego należą działalności wskazane w ppkt: a),
b), c), e), ust. 2 niniejszego paragrafu.
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Rozdział VI
Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji
§ 20
Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji
Zmian w Statucie Fundacji, a w szczególności zmian celu Fundacji dokonuje Rada Fundacji
na wniosek Zarządu Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy
obecności 2/3 członków Rady Fundacji.
Rozdział VII
Połączenie z inną Fundacją
§ 21
Połączenie z inną Fundacją
1.

Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub stowarzyszeniem o podobnych celach
statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane Strony. Przy czym
połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałby ulec istotnej zmianie
dotychczasowy cel Fundacji.

2.

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w trybie zwykłym, po
czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji.
Rozdział VIII
Likwidacja Fundacji
§ 22
Likwidacja Fundacji

O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji.
§ 23
Sposób likwidacji Fundacji
1.

Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą
większością głosów przy obecności 2/3 członków Rady Fundacji.

2.

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a)

zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji;

b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych
wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;
c)

sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;

d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
e)

ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku
Fundacji;
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f)

przekazanie

podmiotom,

wskazanym

przez

Zarząd,

środków

majątkowych

pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli przy uwzględnieniu art. 5 ust. 4 ustawy o
fundacjach;
g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o
wykreślenie Fundacji z rejestru;
h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego;
i)

powiadomienie Ministra Zdrowia.
§ 24
Postanowienia szczególne

Fundator może przekazać, w drodze pisemnej, wykonywanie niektórych albo wszystkich
uprawnień wynikających dlań z niniejszego Statutu wyznaczonej przez siebie osobie
fizycznej.
§ 25
Postanowienia końcowe
1.

Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

2.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Zmiany w Statucie zostały uchwalone przez Radę Fundacji 9 listopada 2004 roku,
a następnie 27 stycznia 2005 roku, 10 października 2005 roku, 13 lutego 2010 roku,
20 czerwca 2013 roku, 01 marca 2017 roku i 27 maja 2021 roku.
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