Statut Fundacji forScience
tekst jednolity z dnia 15.02.2015

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja forScience, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Lilianę KeslinkęNawrot oraz Adama Nawrota zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym
Repertorium A nr 342/2014 sporządzonym przez notariusza Piotra Proroka w kancelarii
notarialnej w Gdańsku, ul. Piwna 61/63, w dniu 10.01.2014.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§2
1.

Siedziba Fundacji mieści się w Przeźmierowie, Gmina Tarnowo Podgórne.

2.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem polskim oraz prawem
obowiązującym na terenie działania.

§3
1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§4
1. Fundacja ma osobowość prawną.
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2. Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz znakiem graficznym Fundacji.
3. Fundacja może używać nazw: forScience, forScience Foundation, 4Science oraz
Fundacja forScience.
4. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
dowolnych językach obcych.

§5
1. Do wykonywania zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki
terenowe, w Polsce i za granicą.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

§6
1.

Nadzór nad Fundacją należy do Ministra właściwego do spraw nauki.

II. Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celami Fundacji są:
1. Rozwój badań podstawowych i stosowanych poprzez prowadzenie własnych badań
naukowych w obszarze nauk przyrodniczych oraz nauk ścisłych i technicznych, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w
sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i
artystycznych (Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065);
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2. Prowadzenie badań naukowo-technicznych poprzez inicjowanie, tworzenie, wdrażanie i
wspieranie nowoczesnych technologii i nowatorskich rozwiązań oraz metod badawczych
w nauce oraz ochronie środowiska;
3. Wspieranie, udzielanie pomocy intelektualnej, organizacyjnej, rzeczowej i finansowej
naukowcom;
4. Popularyzacja i promocja wiedzy z zakresu nauk określonych w ust. 1, ochrony
środowiska oraz technik badawczych;
5. Prowadzenie działalności dydaktycznej poszerzającej wiedzę studentów, doktorantów
oraz młodzieży szkolnej;
6. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona
środowiska, dobroczynność.

§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.

działalność badawczą,

2.

działalność edukacyjną,

3.

działalność dydaktyczną,

4.

współdziałanie przy realizacji projektów naukowych i popularnonaukowych z
organizacjami i instytucjami prowadzącymi podobną działalność,

5.

obsługę projektów naukowych,

6.

transfer osiągnięć naukowych do gospodarki,

7.

edukację podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, podmiotów prowadzących
działalność naukową lub osób fizycznych w zakresie metod badawczych i analizy danych,

8.

organizację warsztatów i szkoleń,

9.

organizowanie konferencji, seminariów oraz prelekcji naukowych i popularnonaukowych,

10. upowszechnianie i promowanie prac polskich badaczy poza granicami Polski,
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11. publikację danych, tworzenie biuletynów oraz materiałów edukacyjnych,
12. prowadzenie działalności wydawniczej, produkcji filmowej, radiowej, telewizyjnej i
multimedialnej oraz współpracę z mediami,
13. prowadzenie ośrodków naukowo – badawczych,
14. tworzenie, pozyskiwanie i adaptację nowych miejsc i przestrzeni potrzebnych do
działalności naukowej,
15. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
16. udział w innych przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji,
17. popieranie inicjatyw zmierzających do celów statutowych Fundacji,
18. współpracę z wszelkiego rodzaju instytucjami oraz firmami, mającą na celu realizację
celów statutowych,
19. udzielanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów, studentów, doktorantów oraz
naukowców, których praca pośrednio lub bezpośrednio dotyczy nauk przyrodniczych i
ochrony środowiska,
20. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym celów statutowych Fundacji.

§9
1.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami,
organizacjami i osobami fizycznymi. Współdziałanie to może mieć charakter wspierania
organizacyjnego oraz częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, a
także pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

2.

Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako
zastępowanie instytucji państwowych w pełnieniu ich obowiązków.
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III. Majątek i dochody Fundacji
§10
1.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11
1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a) dalszych świadczeń rzeczowych oraz pieniężnych świadczonych przez fundatorów;
b) darowizn pieniężnych i rzeczowych, spadków, akcji i obligacji oraz innych zapisów
krajowych i zagranicznych;
c) dotacji, subwencji, konkursów grantowych oraz innych środków przyznawanych na
realizację konkretnych projektów przez inne fundacje, osoby fizyczne i prawne, jak i
instytucje państwowe i samorządowe, zarówno krajowe jak i zagraniczne;
d) programów Unii Europejskiej;
e) środków przekazywanych Fundacji w ramach odpisów podatkowych;
f) różnych dochodów ze zbiórek, loterii i imprez publicznych;
g) odsetek i zysków od zdeponowanych w bankach funduszy i papierów wartościowych;
h) dochodów z majątku Fundacji;
i) środków pochodzących z umów sprzedaży, najmu lub zamiany;
j) dochodów i zysków z działalności gospodarczej Fundacji.
2.

Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych oraz w papierach
wartościowych.

3.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach
obcych we właściwych Bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

4.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność
statutową oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
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§ 12
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi
Fundacji.
2. O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i
zapisów mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji oraz na
pokrycie kosztów działalności Fundacji.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
4.

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 przewyższa długi spadkowe.

IV. Władze Fundacji
§ 13
1. Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji.

§ 14
1.

Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w skład którego wchodzą:
1. Prezes Zarządu,
2. Członkowie Zarządu.

2.

Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym Fundacji, który kieruje jej działalnością i
reprezentuje ją na zewnątrz. Powoływany jest na czas nieokreślony.
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3.

Zarząd powołują Fundatorzy.

4.

Fundatorzy mogą być Członkami Zarządu i uczestniczyć w działaniach Fundacji na takich
samych zasadach jak pozostali Członkowie Zarządu.

5.

Zarząd spośród swoich członków powołuje Prezesa Fundacji oraz może powołać
skarbnika.

6.

Członkowie Zarządu mogą być pracownikami Fundacji.

7.

W razie czyjejkolwiek rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, pozostali członkowie
zarządu mogą powołać inną osobę na to miejsce.

8.

Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed
upływem kadencji przez Fundatorów.

9.

Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) decyzją uchwały przyjętej na posiedzeniu Zarządu,
c) trwałej niezdolności do sprawowania funkcji spowodowanej chorobą lub śmierci
Członka Zarządu,
d) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
e) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
f) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności
prawnych,
g) wystąpienia przyczyn uniemożliwiających sprawowanie powierzonej funkcji, innych
niż wymienione powyżej.

10. Zarząd może powołać spośród swoich członków także wiceprezesów.
11. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
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2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
f) zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów,
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.

§ 19
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.

V. Sposób reprezentacji
§ 20
1.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składa
samodzielnie Prezes Fundacji lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
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VI. Zmiana statutu
§ 21
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć
celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie
założycielskim.

VII. Połączenie z inną fundacją
§ 22
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 mogłyby ulec istotnej
zmianie cele Fundacji.

VIII. Likwidacja Fundacji
§ 23
1.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej w środków finansowych i majątku.

2.

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 24
1.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
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§ 25
1.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.

& 26
1.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

§ 27
1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz.
203).

Adam Nawrot
Prezes Zarządu Fundacji
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