STATUT
Fundacji Rozwoju Nauki
Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Ustanowienie Fundacji
1. Aktem notarialnym sporządzonym 25 lutego 2011 r. (repertorium A nr 1504/ 2011) –
Radosław Rabiański, zwany dalej „Fundatorem”, ustanowił Fundację Rozwoju Nauki,
zwaną dalej „Fundacją”.
2. Fundacja może używać skrótowca nazwy polskiej (FRN).
3. Fundacja może używać nazwy angielskiej: Foundation for Science Development,
skrótowca nazwy angielskiej (FSD), a także odpowiedników swojej nazwy w innych
językach.

§ 2. Podstawa prawna działalności
Fundacja działa na podstawie:
1) przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 46, poz. 203 z
późn. zm.),
2) przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
3) postanowień niniejszego Statutu.

§ 3. Siedziba i teren działania
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
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§ 4. Czas trwania
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5. Oddziały i przedstawicielstwa
1. W celu efektywnego realizowania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć
oddziały terenowe w kraju i przedstawicielstwa za granicą.
2. Decyzję w zakresie utworzenia oddziału lub przedstawicielstwa podejmuje Zarząd
Fundacji.
3. Do utworzenia oddziału lub przedstawicielstwa konieczna jest zgoda Fundatora.
4. Oddziały i przedstawicielstwa podlegają bezpośrednio Zarządowi Fundacji.
5. Tworząc oddział lub przedstawicielstwo, Zarząd wyznacza ich zasięg terytorialny,
określa siedzibę i powołuje Dyrektora.

§ 6. Pieczęć i znak graficzny
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

§ 7. Nagrody i wyróżnienia
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe, oraz przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym na polu realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 8. Minister właściwy
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister ds. nauki.
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Rozdział II

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 9. Cele Fundacji
Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju nauki polskiej.

§ 10. Sposoby realizacji
1. Realizacja celów statutowych Fundacji odbywa się poprzez:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych,
wydawanie książek, czasopism i periodyków naukowych,
dokumentowanie odkryć, faktów i informacji naukowych,
gromadzenie i udostępnianie zasobów naukowych,
upowszechnianie odkryć naukowych i naukowej wiedzy o świecie,
organizowanie konferencji, wykładów i innych wydarzeń o charakterze naukowym,
tworzenie baz danych o charakterze naukowym,
organizowanie doradztwa i wykonywanie ekspertyz naukowych,
fundowanie nagród finansowych i stypendiów,
wspieranie finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych służących nauce,
sprzedaż zasobów naukowych i technicznych,
monitorowanie działań instytucji naukowych.

2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe samodzielnie lub we współpracy z innymi
organizacjami.
3. Fundacja może realizować cele statutowe poprzez członkostwo w organizacjach krajowych i zagranicznych.
4. Decyzje o współpracy lub przystąpieniu Fundacji do organizacji podejmuje Fundator.
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Rozdział III

Działalność statutowa Fundacji
§ 11. Statutowa działalność pożytku publicznego
1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu
społeczności jako działalność pożytku publicznego.
2. Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 12. Zakres działalności statutowej
1. Fundacja prowadzi odpłatną działalność statutową w zakresie:
1) prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych na polu:
a) biotechnologii (72.11.Z),
b) nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
c) nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z);
2) działalności wydawniczej obejmującej:
a) wydawanie książek naukowych, włączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, elektronicznej, dźwiękowej lub w Internecie, a także atlasów, map i wykresów
– w formie drukowanej i elektronicznej (58.11.Z),
b) wydawanie specjalistycznych czasopism i periodyków naukowych w wersji drukowanej lub elektronicznej, włączając Internet (58.14.Z),
c) wydawanie, włączając udostępnianie w trybie on-line, katalogów, fotografii, rycin,
reprodukcji dzieł sztuki i pozostałych wyrobów drukowanych, oraz wydawanie (udostępnianie) danych statystycznych i innych informacji w trybie on-line (58.19.Z);
3) działalności dokumentacyjnej polegającej na utrwalaniu odkryć, faktów i informacji
naukowych, szczególnie interesujących ze względu na swoje znaczenie i wartość naukową – obejmującej:
a) tworzenie nagrań wideo i programów dokumentalnych (59.11.Z),
b) nagrywanie dźwięku i programów radiofonicznych (59.20.Z),
4

c) wykonywanie fotografii lotniczych, fotografii obiektów w ruchu (i innych), obróbkę
materiałów fotograficznych, wywoływanie klisz, wykonywanie odbitek zdjęć, mikrofilmowanie dokumentów, kopiowanie, restaurowanie i retuszowanie fotografii
(74.20.Z);
4) gromadzenia i udostępniania zasobów naukowych poprzez działalność:
a)
b)
c)
d)
e)

naukowych serwisów internetowych (63.12.Z),
bibliotek wszystkich rodzajów (91.01.A),
muzeów wszystkich rodzajów (91.02.Z),
historycznych miejsc i budynków (91.03.Z),
ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów ochrony przyrody (91.04.Z);

5) upowszechniania odkryć naukowych i naukowej wiedzy o świecie poprzez działalność:
a) edukacyjną w zakresie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich, których absolwenci otrzymują dyplom licencjata (inżyniera), magistra (magistra inżyniera) lub równorzędny; studia trzeciego
stopnia (studia doktoranckie) umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w
określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do uzyskania stopnia
naukowego doktora oraz samodzielnej działalności badawczej i twórczej (85.42.B),
b) edukacyjną, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania, działalność placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, korepetycje – włączając korepetycje z języków obcych (85.59.B),
c) internetowej stacji radiowej nadającej programy naukowe (60.10.Z),
d) telewizji internetowej nadającej programy naukowe (60.20.Z);
6) organizowania konferencji, wykładów i innych wydarzeń o charakterze naukowym
(82.30.Z);
7) tworzenia i udostępniania baz danych (63.11.Z) w zakresie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

działalności instytucji naukowych,
działalności i dokonań ludzi nauki,
prowadzonych badań naukowych,
wynalazków i odkryć naukowych,
wydanych publikacji naukowych,
źródeł finansowania badań naukowych;

5

8) działalności na polu inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego (71.12.Z);
9) opracowywania ekspertyz naukowych, badań i analiz technicznych (71.20.B);
10) doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w szczególności transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej (70.22.Z);
11) działalności związanej z oprogramowaniem, obejmującej:
a) tworzenie, dostarczanie i dokumentację oprogramowania (programów użytkowych i
pozostałych) (58.29.Z),
b) produkcję oprogramowania, włącznie z przełożeniem lub dostosowaniem gotowego
programu na potrzeby rynku, wykonywaną na zlecenie (62.01.Z),
c) udostępnianie oprogramowania w trybie on-line (63.11.Z);
12) fundowania nagród finansowych i stypendiów dla naukowców wyróżniających się ze
względu na swoje dokonania naukowe, a także znaczenie, innowacyjność i stopień zaawansowania prowadzonych badań naukowych (94.99.Z);
13) wspierania finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych służących nauce (94.99.Z);
14) sprzedaży zasobów naukowych i technicznych (47.91.Z), takich jak:
a) książki naukowe, włączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, elektronicznej, dźwiękowej lub w Internecie, a także atlasy, mapy i wykresy – w formie
drukowanej i elektronicznej,
b) specjalistyczne czasopisma i periodyki naukowe w wersji drukowanej lub elektronicznej, włączając Internet,
c) katalogi, fotografie, ryciny, reprodukcje dzieł sztuki i pozostałe wyroby drukowane,
d) nagrania wideo i programy dokumentalne o charakterze naukowym,
e) nagrania dźwiękowe i programy radiofoniczne o charakterze naukowym,
f) bazy danych o charakterze naukowym,
g) oprogramowanie komputerowe;
15) pośrednictwa w zakupie lub sprzedaży patentów (74.90.Z).
2. Jeżeli z mocy przepisów prowadzenie działalności statutowej wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności
będzie możliwe dopiero po uzyskaniu odpowiedniej zgody, zezwolenia lub koncesji.
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Rozdział IV

Majątek Fundacji

§ 13. Fundusz założycielski
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§ 14. Źródła przychodów
1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

funduszu założycielskiego,
odpłatnej działalności statutowej,
majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
darowizn w postaci gotówki, ruchomości i nieruchomości,
subwencji i dotacji,
spadków i zapisów,
udziału w zyskach osób prawnych,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
odsetek i depozytów bankowych,
papierów wartościowych,
aukcji internetowych,
sponsoringu.

2. Przychody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane do realizacji wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawca nie określił celu, na który środki te mają być przeznaczone.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jeśli uzna to za korzystne
dla Fundacji.
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Rozdział V

Organy Fundacji

§ 15. Organy Fundacji
1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji (obligatoryjnie) i Rada Naukowa (fakultatywnie).
2. Nie można ze sobą łączyć funkcji członka Zarządu i członka Rady Naukowej.

§ 16. Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji stanowi organ wykonawczy Fundacji – kieruje działalnością Fundacji
i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Fundatora.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
4. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.
5. Do zakresu działań Zarządu należą wszelkie sprawy Fundacji nie zastrzeżone dla Fundatora.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Prezesa.
7. Zarząd pełni swoje obowiązki z wymaganą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu
przepisów prawa, postanowień statutu Fundacji oraz uchwał powziętych Zarząd i
Fundatora.
8. Szczegółowy tryb działania, zadania i kompetencje Zarządu określa uchwalony przez
Fundatora Regulamin Zarządu Fundacji.
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Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 17. Zmiana Statutu
1. Zmian w Statucie dokonuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
2. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 18. Likwidacja Fundacji
1. Fundacja ulega likwidacji:
a) w przypadku osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona,
b) z powodu wyczerpania środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przekazane w
całości organizacjom pożytku publicznego, których cele statutowe są zbliżone do celów Fundacji.
4. O likwidacji Fundacji Fundator powiadamia właściwego Ministra.

§ 19. Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy:
1) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 46, poz. 203 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
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§ 20. Wejście Statutu w życie
1. Statut został ustalony przez Fundatora zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 25 lutego 2011 r. i aneksu do aktu ustanowienia Fundacji z
dnia 7 kwietnia 2011 r.
2. Statut wszedł w życie z dniem rejestracji Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta
Krakowa.

Obowiązuje od dnia
24 września 2014 r.
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