STATUT FUNDACJI OMNIVEDA
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja Omniveda, zwana dalej Fundacją, zostaje ustanowiona przez SCIENCE CLUBS OF EUROPE
s.r.o., z siedzibą: Praha 1 - Malá Strana, Velkopřevorské náměstí 629/7, kod pocztowy: 118 00,
zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 26 czerwca 2014 roku,
za rep. A numer …………………………………………, sporządzonym przez notariusza Jagodę Janicką,
prowadzącą Kancelarię Notarialną pod adresem: ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie
z obowiązującym porządkiem prawnym.

§3
Fundacja może:
1. tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą
2. tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach

§4
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw edukacji.

§5
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§6
1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji. Pieczęć może ponadto zawierać znak Fundacji.
2. Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą.
3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych.
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ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§7
Celem fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej,
służącej popularyzacji nauki, edukacji i oświaty oraz wspieraniu wszechstronnego rozwoju
społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży.

§8
1. Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez:
 prowadzenie badań dotyczących poziomu i jakości kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie
nauki i programów badawczych,
 organizację kół zainteresowań, warsztatów i wycieczek edukacyjnych służących promowaniu
nauki i programów badawczych,
 realizację projektów mających na celu nabywanie nowych umiejętności w dziedzinie nauki,
technologii i programów badawczych przez dzieci i młodzież,
 rozwijanie umiejętności nauczycieli i wykładowców w przekazywaniu dzieciom i młodzieży
wiedzy z zakresu nauki i programów badawczych.
2. Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, w rozumieniu
przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na zasadach ustalonych
przez Zarząd Fundacji w drodze uchwały.

§9
1. Fundacja może otrzymywać darowizny.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób
fizycznych, zbieżną z celami Fundacji, w postaci darowizn.

§ 10
Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających
fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2001 zł (słownie: dwa
tysiące jeden złotych), z czego 1001 zł (słownie: tysiąc jeden złotych) jest przeznaczone na
działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a. dochodów z operacji finansowych (lokat, papierów wartościowych, odsetek bankowych itp.),
b. subwencji, dotacji, darowizn, spadków, zapisów,
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c. dochodów z działalności gospodarczej, prowadzonej przez Fundację na podstawie
obowiązujących przepisów prawa,
d. dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
e. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
f. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych.
3. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego.
4. Dochody Fundacji pochodzące z otrzymanych dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 12
1. Fundacja może prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa działalność gospodarczą,
wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, przeznaczając
nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest działalność (prowadzona także w obrocie
z zagranicą) w przedmiocie innym, aniżeli odpłatna działalność pożytku publicznego:
a. 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
b. 58.11.Z - Wydawanie książek
c. 58.13.Z - Wydawanie gazet
d. 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
e. 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
f. 63.12.Z - Działalność portali internetowych
g. 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych
h. 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
i. 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
j. 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
k. 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
l. 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet)
m. 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach
n. 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
o. 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
p. 77.40.Z-Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim
q. 82.30.Z- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
r. 85.59.B- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
s. 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
3. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym przedmiocie, Fundacja uzyska wymagane
zezwolenia, koncesje lub upoważnienia, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

§ 13
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14
W razie powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku. Oświadczenie o przyjęciu spadku z
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dobrodziejstwem inwentarza może być złożone tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe.

§ 15
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu 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”.
2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków Fundacji, 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.
3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków Fundacji, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§ 16
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji, zwana też Radą,
2) Zarząd Fundacji, zwany też Zarządem.

1) RADA FUNDACJI
§ 17
1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 członków.
2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
4. Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzoru, odrębnym od Zarządu Fundacji i
niepodlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru.
5. Członkowie Rady Fundacji:
a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
b. nie mogą być osobami skazanymi wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
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wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.

§ 18
1.
2.

3.

Kadencja Rady Fundacji oraz mandat członka Rady Fundacji wynosi 3 lata.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
1) odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku:
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,
b) naruszenia postanowień statutu Fundacji,
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub
ułomności,
d) zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego
członka Rady Fundacji,
2) śmierci członka Rady,
3) złożenia rezygnacji przez członka Rady,
4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
Każdy z członków Rady może złożyć rezygnację bez podania powodów.

§ 19
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Rady lub na
wniosek Zarządu.
Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż 1 w roku.
Rada wykonuje swe uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
Spotkania Rady powinny być protokołowane. Protokół podpisywany jest przez wszystkich
uczestniczących w nim członków Rady.
W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu,
Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby.

§ 20
1. Do obowiązków Rady Fundacji należy:
a. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
b. inspirowanie nowych kierunków działania Fundacji,
c. ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu Fundacji,
d. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu Fundacji,
e. przyznawanie indywidualnych nagród Fundacji,
f. zatwierdzanie projektów zmian w Statucie Fundacji,
g. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
h. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji, sprawozdań z działalności
Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
i. podejmowanie uchwał w sprawie rozpoczęcia i zakończenia działalności jednostek
gospodarczych (oddziały, zakłady, przedstawicielstwa itp.),
j. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w Statucie Fundacji.
2. Rada Fundacji wykonując obowiązki określone w ust. 1 może zasięgać opinii ekspertów.
3. Rada Fundacji może wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.
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2) ZARZĄD FUNDACJI
§ 21
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Zarząd Fundacji liczy do 5 osób.
Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu wybrany przez Członków Zarządu. Fundator
Fundacji może wchodzić w skład Zarządu i wówczas stoi na jego czele jako Prezes Zarządu.
Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatora.
Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a. złożenia rezygnacji,
b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
Zarządu,
c. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
d. istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji.
Członkowie Zarządu wykonują powierzone funkcje na podstawie umowy o pracę, bądź
stosownych umów cywilnoprawnych.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22
1. Do Zarządu Fundacji należą sprawy niezastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji.
2. Zarząd Fundacji w szczególności:
a. kieruje działalnością Fundacji i sprawuje zarząd jej majątkiem,
b. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
c. opracowuje i realizuje roczne oraz wieloletnie programy działania Fundacji,
d. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
e. określa strukturę organizacyjną Fundacji,
f. ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla
pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów
cywilnoprawnych,
g. uchwala regulaminy i akty wewnętrzne Fundacji,
h. realizuje uchwały Rady Fundacji,
i. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
j. powołuje gremia opiniodawczo-doradcze, stałe i doraźne, w związku z realizacją
poszczególnych programów.

§ 23
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
statutowej liczby członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w roku.
4. O konieczności zwołania Zarządu oraz podjęcia uchwały na posiedzeniu Zarządu decyduje Prezes
Zarządu. Ponadto Prezes Zarządu jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na wniosek
pozostałych członków Zarządu lub Fundatora.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady oraz Fundator z głosem
doradczym.
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6. Spotkania Zarządu powinny być protokołowane. Protokół podpisywany jest przez wszystkich
uczestniczących w nim członków Zarządu.

§ 24
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
1. Prezes Zarządu Fundacji – działający jednoosobowo,
2. Dwaj członkowie Zarządu - działający łącznie,
3. Członek Zarządu i Pełnomocnik - działający łącznie, w granicach pełnomocnictwa udzielonego
pełnomocnikowi,
4. Dwaj Pełnomocnicy - działający łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

§ 25
Zmiany w statucie, w tym zmiany w określaniu celów, środków i zasad działania Fundacji, uchwala
Zarząd. Zmiany w statucie wymagają zatwierdzenia Fundatora.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26
1.
2.
3.
4.

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.
Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę.
Decyzja o połączeniu wymaga zatwierdzenia Fundatora.

§ 27
1.
2.
3.
4.
5.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę.
Decyzja o likwidacji wymaga zatwierdzenia Fundatora.
Likwidatorem Fundacji może być członek Zarządu albo osoba wskazana przez Fundatora.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe
Fundacji. Konkretne cele, na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez
Fundatora.
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