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I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą „Fundacja Rozwoju Inicjatyw Akademickich”, zwana dalej „fundacją”, ustanowiona przez fundatorów: Wioletę Mikołajczewską i Aleksandrę Friedberg, powołana aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Karola Aleksandrowicza z kancelarii notarialnej przy ul. Jaśkowa
Dolina 132/16 w Gdańsku w dniu 4 kwietnia 2019 r., repertorium A nr 2245/2019, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491 z późn. zm.)
oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja ustanowiona jest na czas nieoznaczony.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest minister do spraw nauki.
4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§ 3.
Siedzibą fundacji jest miasto Gdańsk.
§ 4.
1. Terenem działalności fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym prawem.
§ 5.
1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy oraz odpowiedników nazwy w językach obcych.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego ustalonego przez fundatorów, działających wspólnie.

II. Cele i zasady działania fundacji
§ 6.
Celami fundacji są:
1)

inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w edukacji, nauce i zarządzaniu wiedzą;

2)

działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem szkolnictwa wyższego;

3)

wspieranie, udzielanie pomocy intelektualnej, organizacyjnej, rzeczowej i finansowej polskim
naukowcom oraz instytucjom nauki i szkolnictwa wyższego;

4)

promowanie działalności osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność naukową, naukowo-techniczną, gospodarczą, oświatową, kulturalną, sportową oraz w zakresie zarządzania
wiedzą;
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5)

wspieranie integracji polskich środowisk akademickich, gospodarczych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wspierania działalności badawczo-rozwojowej i popularyzatorskiej;

6)

propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, edukacji i zarządzania oświatą;

7)

inspirowanie i wspieranie procesów wdrożeniowych dotyczących Europejskich i Polskich Ram
Kwalifikacyjnych;

8)

upowszechnianie dostępu młodzieży do nauki;

9)

upowszechnianie działalności innowacyjnej w gospodarce i zarządzaniu;

10) wspieranie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki;
11) upowszechnianie i promowanie osiągnięć naukowych polskich uczonych i studentów;
12) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz pomocy i realizacji celów fundacji, a także na rzecz
dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
13) stymulowanie inicjatyw społecznych w środowisku lokalnym służących wspieraniu edukacji;
14) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w efektywności uczenia
się, nabywania i rozwijania umiejętności, rozwiązywania konfliktów, negocjacji oraz innych
umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
15) rozwijanie i finansowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych związanych z edukacją,
samorozwojem i kreowaniem społeczeństwa samouczącego się.
§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) wspieranie finansowe i naukowe badań naukowych;
2) wspieranie finansowe publikacji prac naukowych;
3) opracowywanie i wdrażanie innowacji w gospodarce i zarządzaniu;
4) tworzenie i prowadzenie szkół wyższych, szkół i placówek oświatowych;
5) fundowanie stypendiów naukowych dla studentów, młodzieży szkolnej i pracowników naukowodydaktycznych;
6) fundowanie i współfinansowanie udziału pracowników nauki w konferencjach naukowych;
7) organizowanie spotkań środowiska naukowego służących wymianie doświadczeń i osiągnięć naukowych;
8) propagowanie i upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
9) podejmowanie działań na rzecz upowszechniania dorobku naukowego pracowników i studentów;
10) prowadzenie własnych badań naukowych w obszarze oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego;
11) prowadzenie szkoleń i działalności eksperckiej;
12) współpracę ze środowiskami nauki, oświaty, techniki i kultury oraz instytucjami gospodarczymi i
organizacjami społecznymi w kraju i za granicą;
13) współpracę z lokalnymi instytucjami samorządowymi (starostwa, gminy, powiaty) w celu wspierania edukacji;
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14) organizowanie seminariów, konferencji, wydawanie publikacji oraz podejmowanie innych inicjatyw na rzecz wspierania edukacji;
15) 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.
§ 8.
1. Dla osiągnięcia swych celów fundacja może wspierać działalność innych instytucji, osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami fundacji.
2. Dla osiągnięcia swych celów fundacja może:
a) przystępować do projektów oraz programów unijnych i międzynarodowych;
b) opracowywać i realizować na zlecenie osób trzecich projekty unijne;
c) przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych;
d) tworzyć i przystępować do przedsięwzięć gospodarczych kulturalnych, naukowych i innych,
w szczególności do spółek prawa cywilnego i handlowego;
e) połączyć się z inną fundacją.
§ 9.
1. Fundacja może zakładać szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły wyższe.
2. Decyzję podejmują fundatorzy, działając wspólnie.

III. Majątek i dochody fundacji
§ 10.
1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie trzech tysięcy złotych, wnoszony przez
fundatorów w gotówce, a także środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości, ruchomości,
papiery wartościowe i pozostałe mienie nabyte przez fundację w toku działania, w tym w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z jej statutem.
2. Wyodrębnia się w majątku fundacji kwotę jednego tysiąca złotych na działalność gospodarczą.
§ 11.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 12.
1. Dochody fundacji pochodzą w szczególności z:
a) funduszu założycielskiego,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) subwencji, dotacji i grantów, otrzymanych od osób fizycznych, prawnych oraz instytucji,
krajowych i zagranicznych,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochodów z majątku fundacji,
f) odsetek bankowych,
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g) dochodów z działalności gospodarczej fundacji.
2. Dochody uzyskiwane z majątku fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz na
pokrycie kosztów działalności fundacji.
§ 13.
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 znacznie przewyższa długi spadkowe.

IV. Organy fundacji
§ 14.
1. Organem fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „zarządem”.
2. Fundatorzy posiadają uprawnienia określone w statucie fundacji.
§ 15.
Zarząd fundacji powoływany i odwoływany jest przez fundatorów.
§ 16.
1. W skład zarządu fundacji wchodzi od 2 do 5 członków, w tym jego prezes.
2. Prezes zarządu może jednemu z członków zarządu powierzyć funkcję wiceprezesa.
3. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
4. Członkostwo zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka zarządu.
5. Fundatorzy mogą odwołać członka zarządu w każdym czasie.
6. Odwołanie członka zarządu następuje w szczególności w razie:
a) złożenia rezygnacji;
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji;
c) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
d) niewypełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok;
e) nienależytego wypełniania funkcji;
f) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
g) istotnego naruszenia postanowień statutu.
§ 17.
1. Zarząd kieruje bieżącą pracą fundacji i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji fundatorów.
2. Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych fundacji oraz wyniki działalności finansowogospodarczej.
3. Do kompetencji zarządu należy w szczególności:
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a) reprezentowanie fundacji na zewnątrz;
b) sporządzanie rocznych sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych;
c) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania fundacji;
d) zarządzanie majątkiem fundacji;
e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów i przysporzeń;
f) prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników fundacji;
g) występowanie z wnioskiem do fundatorów w sprawie zmian statutu fundacji, połączenia z
inną fundacją oraz likwidacji fundacji;
h) uchwalanie regulaminów;
i)

organizowanie działań służących realizacji celów statutowych fundacji.

4. Zarząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
§ 18.
1. Roczne sprawozdania z działalności fundacji, w tym sprawozdania finansowe, zatwierdza zarząd
stosowną uchwałą.
2. Zarząd co roku, w terminie do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać fundatorom roczne sprawozdanie z działalności fundacji.
§ 19.
1. Członek zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego.
2. Ewentualne wynagrodzenie członków zarządu ustalają fundatorzy.
§ 20.
1. Prezes zarządu kieruje pracami zarządu i przewodniczy posiedzeniom zarządu.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.
3. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
4. Do zwoływania posiedzeń zarządu uprawniony jest każdy członek zarządu oraz fundatorzy.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
fundacji.
§ 21.
1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem wymienionych w ust.
2 i 3 może składać każdy członek zarządu samodzielnie.
2. Dla spraw majątkowych dotyczących ruchomości o wartości powyżej dziesięciu tysięcy złotych
wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków zarządu działających wspólnie, w tym prezesa
zarządu.
3. Dla spraw majątkowych dotyczących nieruchomości wymagane są podpisy fundatorów oraz prezesa zarządu działających wspólnie.
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4. Oświadczenia woli w imieniu fundacji, w zakresie czynności zwykłego zarządu, może składać
inna osoba upoważniona do tego przez zarząd, a w szczególności pełnomocnik.
§ 22.
1. Zarząd fundacji może powołać biuro fundacji, dla celów obsługi administracyjnej funkcjonowania
fundacji, w tym prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Biuro fundacji podporządkowane jest prezesowi zarządu.
3. Regulamin organizacyjny biura fundacji ustala zarząd.
4. Warunki pracy i płacy pracowników biura fundacji określa zarząd.
§ 23.
Do wyłącznych kompetencji fundatorów należy:
1) nadawanie lub zmiana statutu fundacji;
2) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania fundacji;
3) przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności fundacji;
4) kontrolowanie stanu majątkowego fundacji;
5) podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia lub likwidacji fundacji, zgodnie z postanowieniami statutu;
6) ustalanie ewentualnego wynagrodzenia członków zarządu.
§ 24.
Każdemu z fundatorów przysługuje prawo uchylania uchwał zarządu fundacji, jeżeli sprzeciwiają się
one celom fundacji lub w inny sposób są w ocenie fundatora szkodliwe dla fundacji lub realizowanych przez nią celów. Przed podjęciem decyzji o uchyleniu uchwały zarządu, fundator konsultuje to z
zarządem. Decyzja fundatora wyrażana jest pisemnie.
§ 25.
Fundator może wejść w skład zarządu fundacji. Wejście fundatora do zarządu następuje z dniem powołania lub złożenia przez niego pisemnego oświadczenia o wejściu do zarządu fundacji.

V. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej
§ 26.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach prawnych.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację jest (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
1)

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;

2)

46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;

3)

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
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4)

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

5)

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

6)

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

7)

58.11.Z Wydawanie książek;

8)

58.13.Z Wydawanie gazet;

9)

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

10) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
11) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
12) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
13) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
14) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
15) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
16) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
17) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność;
18) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
19) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
20) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
21) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
22) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów
finansowych;
23) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
24) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
25) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
26) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
27) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych;
28) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
29) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
30) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i telewizji;
31) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
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32) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
33) 73.12. D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
34) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
35) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana;
36) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
37) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
38) 85.20.Z Szkoły podstawowe;
39) 85.31.B Licea ogólnokształcące;
40) 85.41.A Szkoły policealne;
41) 85.42.B Szkoły wyższe;
42) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
43) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
44) 85.59.A. Nauka języków obcych;
45) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
46) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
§ 27.
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej uzyskany przeznaczany jest na finansowanie działalności statutowej.
2. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i
umarzaniu według obowiązujących zasad.
3. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje zarząd fundacji.
4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

VI. Postanowienia końcowe
§ 28.
1. Decyzje w kwestii zmiany statutu fundacji podejmują wspólnie fundatorzy, na wniosek zarządu
lub po uprzednim zasięgnięciu jego opinii.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celu, dla którego fundacja została ustanowiona i określona w
oświadczeniu o ustanowieniu fundacji.
§ 29.
1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów fundacja może połączyć się z inną fundacją.
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2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmują wspólnie fundatorzy, na wniosek zarządu lub po uprzednim zasięgnięciu jego opinii.
§ 30.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku.
2. Uchwałę w przedmiocie likwidacji podejmują fundatorzy, działając wspólnie.
3. Fundatorzy wskażą odrębną uchwałą likwidatora lub likwidatorów fundacji.
4. Likwidatorami mogą być członkowie zarządu fundacji oraz inne osoby.
§ 31.
Majątek pozostały po likwidacji fundacji, zostanie przekazany na cel wskazany w uchwale fundatorów, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach.
§ 32.
Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania osobowości prawnej.

Aleksandra Friedberg

Wioleta Mikołajczewska

Fundator Fundacji
Rozwoju Inicjatyw Akademickich

Fundator Fundacji
Rozwoju Inicjatyw Akademickich

