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Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Młodej Nauki, zwana w dalszej części Statutu
„Fundacją”, ustanowiona przez Fundatorów: Jacka Balcera, Pawła Chomiaka, Ewelinę
Dyląg, Magdalenę Kępińską-Jasny, Piotra Kozę, Kingę Kurowską, Jacka Lewickiego,
Katarzynę Łyp-Wrońską, Mateusza Czercha, GOGOmedia Sp. z o.o. reprezentowaną
przez prezesa zarządu Jacka Andrzeja Wyderkę aktem notarialnym sporządzonym
w Kancelarii notarialnej prowadzonej przez notariusz Elżbietę Drążek w Warszawie
(al. Niepodległości 159, 02-555 Warszawa), dnia 8 sierpnia 2013 r., repertorium
A nr 2277/2013, przed asesorem notarialnym Joanną Gołubowską, zastępcą Elżbiety
Drążek notariusza, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku
o fundacjach ( tekst jednolity: Dz. U. nr 46 z 1991 r. poz. 203) i niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć placówki
terenowe. Mogą mieć one osobowość prawną.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej jak również
zagranica.
§3
Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.
§4
Fundacja posługuje się pieczęcią: „Fundacja Młodej Nauki”.
Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego
oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.

Rozdział II
Cele, formy i zasady działania fundacji
§5
1. Celami Fundacji są:
a) działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze
szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego;
b) upowszechnianie i promowanie osiągnięć polskich uczonych, ze szczególnym
uwzględnieniem młodych naukowców;
c) wspieranie integracji polskich środowisk akademickich, gospodarczych
i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania działalności
badawczo-rozwojowej i popularyzatorskiej.
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2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli nauki, kultury i sztuki oraz
gospodarki w kraju i za granicą,
b) wspieranie, udzielanie pomocy intelektualnej, organizacyjnej, rzeczowej
i finansowej polskim naukowcom oraz instytucjom nauki i szkolnictwa wyższego,
c) współpraca z innymi podmiotami prawnymi działającymi na rzecz nauki polskiej i
szkolnictwa wyższego,
d) prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej,
e) prowadzenie własnych badań naukowych w obszarze oświaty, nauki i szkolnictwa
wyższego,
f) prowadzenie szkoleń i działalności eksperckiej,
g) wyróżnianie osiągnięć młodych polskich uczonych i nauczycieli akademickich
oraz ich opiekunów naukowych,
h) monitorowanie przebiegu procesów i zjawisk zachodzących w szkolnictwie
wyższym oraz na styku nauki i gospodarki
i) promowanie i podejmowanie działań na rzecz tworzenia warunków współpracy w
obszarze badań i rozwoju,
j) współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się
problematyką nauki i szkolnictwa wyższego,
k) organizowanie konferencji, seminariów, wydawanie publikacji, tworzenie
platform umożliwiających kontakty środowiska nauki ze sferą biznesu, w celu
zarówno wykorzystania zdobyczy nauki w biznesie, jak i zdobycia wsparcia
biznesu dla rozwoju nauki.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
4. Szczegółowe cele Fundacji mogą ulec modyfikacji, pod warunkiem, że będą
nakierowane na wspieranie polskiej nauki, ze szczególnym uwzględnieniem młodych
naukowców.
5. O zmianie celów decyduje Rada Fundacji w porozumieniu z Zarządem i Konwentem.
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Rozdział III
Majątek i dochody fundacji
§6
Majątek Fundacji stanowi:
a) Fundusz Założycielski w wysokości 2.500 (dwa tysiące pięćset złotych),
b) dochody nabyte przez Fundację w toku działalności,
c) nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania,
d) prawa nabyte przez Fundację.
Fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (tysiąc złotych) może być przeznaczony na
prowadzenie działalności gospodarczej.
Majątek Fundacji lokowany jest na rachunkach bankowych w walucie polskiej i obcej.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
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§7
1. Dochodami Fundacji są:
a) darowizny, spadki, zapisy,
b) dotacje i subwencje osób prawnych,
c) dochody ze zbiórek publicznych,
d) odsetki od kwot zdeponowanych w bankach,
e) dochody z działalności gospodarczej,
f) środki pochodzące z funduszy europejskich.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są na realizację celów
statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
§8
1. 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.
Działalność gospodarcza
§9
1. W rozmiarach służących realizacji celów statutowych, Fundacja może prowadzić
działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest działalność usługowa,
prowadzona na własny rachunek lub w pośrednictwie:
a) wydawanie książek,
b) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
c) pozostała działalność wydawnicza,
d) działalność portali internetowych,
e) stosunki międzyludzkie (Public Relation) i komunikacja,
f) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych
g) badanie rynku i opinii publicznej,
h) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
i) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
j) działalność wspomagająca edukację,
k) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
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Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 10
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd,
c) Konwent.
A. Rada Fundacji
§ 11
1. Radę Fundacji tworzą Fundatorzy Fundacji.
2. Rada Fundacji może w drodze uchwały dokooptować do składu Rady na kadencję
trwającą 6 lat, członków nie będących Fundatorami, a w szczególności profesorów
uczelni wyższych i innych pracowników naukowych, a także innych osób związanych
z nauką i edukacją. W skład Rady można być powołanym wielokrotnie.
3. Rada Fundacji liczy nie mniej niż 3 członków.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Fundacji może w drodze uchwały
podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy obecnych
prawidłowo wezwanych odwołać członka Rady przed upływem kadencji.
5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom
Rady, Przewodniczący w okresach pomiędzy sesjami Rady może wykonywać niektóre
jej kompetencje na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. Kadencja
Przewodniczącego Rady trwa 6 lat.
6. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
7. Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, nadzorczych
i opiniodawczych.
8. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
9. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu i Konwentu.
10. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
11. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
obecnych prawidłowo wezwanych.
12. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych
w tym celu specjalistów.
13. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią regulamin.
§ 12
1. Do zadań Rady Fundacji należy:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji i jej organów,
b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd lub Konwent,
c) powoływanie i odwoływanie członków Konwentu,
d) powoływanie i odwoływanie Rady Programowej i innych ciał doradczych
Fundacji, jeśli zaistnieje taka konieczność,
e) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
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f) wprowadzenie zmian w Statucie Fundacji, w porozumieniu z Zarządem
i Konwentem.
§ 13
1. Każdy z członków Rady może zawiesić swoje członkostwo w Radzie lub złożyć
rezygnację bez podania powodów, składając w tym celu stosowne oświadczenie.
2. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady zwrot
uzasadnionych kosztów wynagrodzenia jednak nie wyższy niż określony w art.
8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi,
d) mogą brać udział w realizowanych przez Fundację projektach i w tym zakresie
zawierać z Fundacją umowy cywilnoprawne. Fundację w tym przypadku
reprezentuje Konwent.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a) rezygnacji w trybie określonym w ust. 2,
b) odwołania w trybie określonym w § 11 ust. 4,
c) upływu kadencji w przypadku członków, o których mowa w § 11 ust. 2,
d) śmierci.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

B. Konwent
§ 14
Konwent tworzą członkowie powołani przez Radę Fundacji na 4 letnią kadencję.
W skład Konwentu wchodzi od 3 do 5 osób.
Na członka Konwentu może zostać powołany Fundator, jednakże na czas pełnienia
funkcji członka Konwentu zwiesza swoje członkostwo w Radzie Fundacji.
W razie rezygnacji członka Konwentu z pełnionej funkcji w toku kadencji Rada
Fundacji może w drodze uchwały powołać do składu Konwentu członków
zasiadających w Radzie Fundacji lub spoza Rady.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Fundacji może w drodze uchwały
zwykłą większością głosów odwołać członka Konwentu przed upływem kadencji.
Konwent wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
Przewodniczący Konwentu kieruje pracami Konwentu, reprezentuje Konwent na
zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Konwentu. Przewodniczący
w okresach pomiędzy sesjami Konwentu, może wykonywać niektóre jego
kompetencje na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa.
Konwent jest organem o uprawnieniach nadzorczych i opiniodawczych.
Konwent obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na
kwartał.
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10. W posiedzeniach Konwentu uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
11. Konwent podejmuje decyzje w formie uchwał.
12. Uchwały Konwentu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków konwentu.
13. Konwent sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym
celu specjalistów.
14. Tryb działania Konwentu określa uchwalony przez ten organ regulamin.
§ 15
1. Do zadań Konwentu należy:
a) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd i Radę Fundacji,
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
c) prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków
w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub w celu
wyrządzenia szkody Fundacji,

1.
2.

3.

4.

d) nadzór i kontrola nad działalnością Zarządu,
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
f) udzielanie absolutorium Zarządowi.
§ 16
Kadencja Konwentu trwa 4 lata.
Każdy z członków Konwentu może zawiesić swoje członkostwo w Konwencie lub
złożyć rezygnację bez podania powodów, składając w tym celu stosowne
oświadczenie.
Członkowie Konwentu:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Konwentu zwrotu
uzasadnionych kosztów wynagrodzenia jednak nie wyższej niż określone
w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
d) mogą brać udział w realizowanych przez Fundację projektach i w tym zakresie
zawierać z Fundacją umowy cywilnoprawne. Fundację w tym przypadku
reprezentuje Rada Fundacji,
e) mogą otrzymywać diety, o ile Fundacja posiada odpowiednie ku temu środki.
Członkostwo w Konwencie wygasa na skutek:
a) upływu kadencji,
b) rezygnacji w trybie określonym w ust. 2,
c) odwołania przez Radę Fundacji,
d) śmierci.
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C. Zarząd
§ 17
1. W skład Zarządu wchodzą 3 osoby powoływane przez Konwent na trzyletnią
kadencję.
2. Na członka Zarządu może zostać powołany Fundator lub członek Konwentu, jednakże
na czas pełnienia funkcji członka Zarządu zawiesza swoje członkostwo w Radzie
Fundacji i w Konwencie.
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa regulamin.
Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a) upływu kadencji,
b) rezygnacji,
c) odwołania przez Konwent,
d) śmierci.
§ 18
1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
Rady Fundacji i Konwentu.
3.
4.
5.
6.

2. Zarząd:
a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
c) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
d) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
e) prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady
wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,
f) uchwala roczne i wieloletnie plany finansowe,
g) realizuje uchwały Rady i Konwentu
§ 19
1. Członkowie Zarządu są z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich
wynagradzania ustala Konwent.
§ 20
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów członków
obecnych.
2. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na miesiąc.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do Fundacji.
4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
a) Prezes Zarządu Fundacji- jednoosobowo,
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5.

6.

1.
2.
3.

b) dwóch członków Zarządu lub członek zarządu wraz z pełnomocnikiemłącznie,
c) Członek Zarządu- jednoosobowo w sprawach zwykłego zarządu.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w zakresie czynności zwykłego zarządu może
składać inna osoba upoważniona do tego przez Zarząd, a w szczególności
pełnomocnik.
Do ważności uchwał w sprawach zbywania, zamiany lub obciążania nieruchomości
Fundacji konieczna jest jednomyślna uchwała wszystkich członków Zarządu
zatwierdzona przez Konwent.
§ 21
Obsługa administracyjna organów fundacji należy do Biura Fundacji.
Biuro Fundacji podporządkowane jest Prezesowi Zarządu.
Regulamin organizacyjny Biura ustala Zarząd

Rozdział V
Zmiana Statutu
§ 22
1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji większością ¾
głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady, po zasięgnięciu
opinii Zarządu i Konwentu.
Rozdział VI
Postanowienia Końcowe
§ 23
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
4. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
5. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji po zasięgnięciu
opinii Zarządu i Konwentu.
6. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5
ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom
Fundacji.
7. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
___________________________________
Objaśnienia
Treść statutu reguluje art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991
r. Nr 46 poz. 203).

