STATUT FUNDACJI

Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Sant-Tech Pro bono maiore”, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez spółkę Sant-Tech Sp. z o. o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000370920, ul. Biskupioska 23, 30-732 Kraków
– zwana dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Monikę
Torbiczuk-Wiśniewską w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 39/7.
Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst
jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami oraz niniejszego
Statutu.
2. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Krakowie.
3. Działalnośd Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.

§2
1. Fundacja ma osobowośd prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
3. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest minister ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
4. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za
ubiegły rok kalendarzowy.

§3
1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwad się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
4. Fundacja może używad znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
5. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

1

§4
1. Fundacja może tworzyd oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki
organizacyjne w kraju i za granicą, a także przystępowad do spółek i fundacji.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczad będzie na
realizację celów statutowych.
3. Fundacja może przystępowad do spółek, fundacji, stowarzyszeo i innych formacji
społecznych.
4. Fundacja może byd członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

Cele i zasady działania Fundacji
§5
Głównymi celami Fundacji jest:
1. Wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej i oświatowej w obszarach
nauk ścisłych i społecznych.
2. Popularyzowanie nauki.
3. Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży oraz środowiska naukowego.
4. Szerzenie idei współpracy oraz integrowanie środowiska naukowego poprzez
finansowanie inicjatyw interdyscyplinarnych.
5. Działanie na rzecz wzrostu innowacyjności w polskiej gospodarce i biznesie.
6. Wspieranie działao rozwoju biznesu i gospodarki.
7. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym,
badawczym, upowszechniającym i charytatywnym.
8. Wspieranie i organizacja działao wspomagających rozwój społeczności lokalnych,
samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na
rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in. w edukacji,
nauce, gospodarce, kulturze, integracji europejskiej, ochronie środowiska, ochronie
zdrowia, przedsiębiorczości, szeroko rozumianej pomocy społecznej) przy wykorzystaniu
prac i projektów naukowo-badawczych.
9. Wspieranie i organizowanie projektów badawczych, informacyjnych, kształceniowych i
wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy.
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10. Wspieranie i realizacja działao na rzecz osób znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji oraz prowadzenie inicjatyw na rzecz wyrównywania ich szans.
11. Wspieranie zrównoważonego rozwoju osobistego, intelektualnego i zawodowego
społeczeostwa obywatelskiego.
12. Wspieranie szeroko rozumianej działalności kulturalnej, artystycznej i rekreacyjnej.
13. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe przedsięwzięd w zakresie kultury,
edukacji, opieki i wychowania.
14. Wspieranie środowisk polonijnych, w szczególności Polonii z dawnych Republik
Radzieckich.
15. Wspieranie wszelkich działao mających na celu badanie, upowszechnianie i
popularyzowanie europejskiego oraz polskiego dziedzictwa kulturowego.
16. Wspieranie działao mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, intelektualnego
i przyrodniczego.
17. Wspieranie działao polskiego biznesu mających na celu wdrażanie nowych technologii i
opracowanie innowacyjnych rozwiązao.

§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w kraju i za granicą zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
2. Prowadzenie dodatkowo, w stosunku do działalności o której mowa w pkt 1, działalności
gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
3. Promowanie dokonao twórczych i naukowych oraz inspirowanie, wspieranie i wdrażanie
prac naukowo-badawczych;
4. Współpracę ze środowiskami nauki, kultury i oświaty oraz instytucjami paostwowymi i
organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi;
5. Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz
organizacjami pozarządowymi;
6. Organizowanie i finansowanie wydarzeo kulturalnych (m. in. spektakli, koncertów
muzycznych, w tym koncertów muzyki klasycznej, audycji, prelekcji, wystaw, itp.), odczytów,
seminariów, sympozjów, warsztatów i działao upowszechniających naukę; m. in. poprzez
pozyskiwanie środków finansowych na realizację w/w wydarzeo,
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7. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju i integracji osób na różnych
etapach życia;
8. Organizowanie zbiórek pieniedzy i środków rzeczowych;
9. Organizowanie kursów i innych form doskonalących, prowadzących do podniesienia
poziomu wykształcenia i znajomości osiągnięd nauki lub zdobycia nowych kwalifikacji w
danej dziedzinie;
10. Prowadzenie działalności wydawniczej i promującej działalnośd naukowo-badawczą i
informacyjną o zdarzeniach i osiągnięciach naukowych;
11. Prowadzenie dzialalności szkoleniowej i podnoszenie kwalifikacji dzieci, młodzieży i
dorosłych;
12. Pomoc w organizacji obozów naukowo-badawczych;
13. Własną lub wspólną ze środowiskiem naukowym i akademickim realizację projektów
finansowanych ze środków publicznych w tym funduszy unijnych, związanych z celami
statutowymi Fundacji;
14. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, samorządowymi i
gospodarczymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z wszystkimi podmiotami
wykazującymi zainteresowanie działalnością Fundacji.
15. Przyznawanie stypendiów i nagród oraz organizowanie innych form pomocy materialnej
dla uczniów, studentów, nauczycieli, naukowców i twórców.
16. Prowadzenie działalności wspierającej rozwój nowoczenych technologii i innowacyjnych
rozwiązao w gospodarce i biznesie.

§7
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierad działalnośd innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
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Majątek i dochody Fundacji
§8
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10 000 złotych (słownie: dziesięd
tysięcy złotych) oraz inne mienie takie jak: środki finansowe, nieruchomości, ruchomości
nabyte przez Fundację w toku działania.

§9
Fundacja może prowadzid działalnośd gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów, zaś kwota przeznaczona na tę działalnośd, stanowiącą częśd składnika majątkowego
Fundacji określonego w § 8 wynosi 1. 000.00 złotych (jeden tysiąc złotych).

§ 10
Dochodami Fundacji są:
1. wpływy z działalności gospodarczej Fundacji;
2. dotacje, subwencje, darowizny, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe
udzielone przez osoby fizyczne, osoby prawne bądź podmioty nieposiadające osobowości
prawnej, obywateli paostw obcych lub ośrodki zagraniczne;
3. wpływy ze zbiórek, organizowanych przez Fundację;
4. dywidendy i zyski z udziałów lub akcji;
5. odsetki bankowe od funduszu założycielskiego;
6. dochody z praw, środków pieniężnych majątku ruchomego i nieruchomego.

Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust. 1 pkt 2 powinno
uwzględniad życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum
pieniężnych lub środków rzeczowych. W tym celu, jak również na podstawie umów
cywilnoprawnych zawartych przez Fundację, mogą byd tworzone wyodrębnione rachunkowo
fundusze celowe.

§ 11
1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
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3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
4. Majątek Fundacji może byd lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach
gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.
5. Fundacja nie ma prawa podejmowania działao polegających na:
a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązao majątkiem Fundacji w
stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji
oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji
pozostają w związku małżeoskim albo w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków
Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem
zadao statutowych Fundacji,
d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady
Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji
§ 12
1. Władzami fundacji są: a) Rada Fundacji, b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji mogą pobierad wynagrodzenie z tytułu
udziału w pracach tego organu oraz przysługuje im zwrot udokumentowanych wydatków
związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
3. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu,
uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia
uchwały.
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Rada Fundacji
§ 13
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.
3. Członkiem Rady Fundacji może byd pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolnośd do
czynności prawnych.
4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnid tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
śmierci członka Rady.
6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
7. Nie można łączyd członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji. W przypadku wyboru członka Rady do Zarządu zobowiązany on jest złożyd pisemną
rezygnację z członkostwa w Radzie w terminie 3 dni od dnia dokonania wyboru. Do czasu
złożenia pisemnej rezygnacji członek Rady nie może wykonywad żadnych czynności jako
członek Zarządu.

§ 14
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu
lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyd członkowie innych organów Fundacji, kierownicy
jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem
doradczym.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15
Do zadao Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
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2. Ocena pracy Zarządu.
3. Opiniowanie przyjmowanie corocznych sprawozdao merytorycznych oraz finansowych.
4. Udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
5. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji.
6. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
7. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
8. Nadzór nad działalnością Fundacji.
9. Uchwalanie zmian Statutu Fundacji.
10. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.
11. Ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz członków Rady.

§ 16
1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadao jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
2. Rada współpracuje z instytucjami paostwowymi i organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi
wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji.
2. Zarząd Fundacji zostaje powołany na czas nieokreślony.
3. Członkiem Zarządu Fundacji może byd pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolnośd
do czynności prawnych.
4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą byd odwołani przez Radę
Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci
członka Zarządu lub odwołania na podstawie przepisów niniejszego Statutu.
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§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadao Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu 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) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
g) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
h) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i
osób zatrudnionych w Fundacji,
i) ustanawianie nagród, wyróżnieo, odznaczeo i innych form uhonorowania osób zasłużonych
dla idei i celów Fundacji,
j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
k) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą byd powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Powiadomienia
dokonuje się w sposób pisemny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na 7
dni przed planowanym posiedzeniem Zarządu.
5. Zarząd może powoływad pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadao Fundacji.
6. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
7. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyd członkowie innych organów Fundacji,
kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z
głosem doradczym.
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Sposób Reprezentacji
§ 19
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu Fundacji lub Prezes
Zarządu Fundacji samodzielnie. W przypadku wyboru jednego członka Zarządu jest on
uprawniony do samodzielnego składania oświadczeo woli w imieniu Fundacji.

Zmiana Statutu
§ 20
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyd także
celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie
założycielskim.

Połączenie z inną fundacją
§ 21
1. Fundacja może się połączyd z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpid, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.

§ 22
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia
przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji
§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 24
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
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§ 25
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostad przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych
celach. Fundatorzy podczas likwidacji Fundacji, mają prawo odzyskad wszelki wkład
finansowy oraz majątek zainwestowany w Fundację podczas trwania jej działalności.

Postanowienia końcowe
§ 26
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania we właściwym Sądzie Rejestrowym.
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