Statut
Fundacii Rodzinv Biernackich
POJĘCIE O UVYOBRAŻENIU
Rozdział l
Postanowienia ogólne
§1

1. Fundacja

ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 7 czerwca 2013 roku,
sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Krystiana Soroko.

2. Fundatorami są Joanna Maria Biernacka, Marcin Maria Biernacki oraz
AlRTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

3. Fundacja nosi nazwę ,,Fundacja Rodziny Biernackich POJĘC|E
WYOBRAZEN|U'i moze posługiwać się nazwąw językach obcych.

O

§2
Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991, Nr 46, poz. 203 - tekst jednolity z
poźniejszym i zm ianami) oraz statutu.

§3
Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.
§ 4

Siedzibą Fundacjijest

Warszawa.
§5

Fundacja może używać pieczęci.

§6
Fundacja moze używać znaku graficznego odrózniającego ją od innych tego typu
jednostek i chronionego prawem.
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§7
Ministrem właściwymze względu na cel Fundacji jest minister kultury i dziedzictwa
narodowego

Rozdział ll
Gele, środkii zasady działania Fundacji
§8
Celem fundacji jest krzewienie kultufy, w szczególności kultury technicznej, poprzez
alternatywną edukację i działalnośćmuzealno- wystawienniczą
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

§9

1. organizowanie interaktywnych form poznawania zasad techniki, zasad
funkcjonowania maszyn i urządzeń;

2. udzielanie wsparcia organizacyjnego, merytorycznego lub
inicjatywom pozostającym w zakresie celów Fundacji,

finansowego

3. nawiązywanie i

utrzymywanie kontaktów, a także podejmowanie wspólnych
przedsięwzięć z osobami i instytucjami zainteresowanymi wspieraniem
statutowej działalnościFundacj| niezależnie czy są to osoby prpłatne czy
instytucje publiczne lub pozarządowe,

4. tworzenie, organizowanie, finansowanie

lub

realizację

programów
edukacyjnych, naukowych lub badawczych, związanych z celami Fundacji,

i

grantów specjalizacyjnych w celu doskonalenia
umiejętnościspecjalistycznych zakresie celu Fundacji umozliwiających udział
w róznych formach zdobywania wiedzy (sympozja, szkolenia , Ąazdy, staźe),

5. udzielanie stypendiów

6.

prowadzenie muzeów, wystaw, pokazów laboratoryjnych

Rozdział !ll
Organy Fundacji
§10

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§11

\h,.

t. Zarząd Fundacji powoływany i odwoływany jest przez Radę Fundacji.
z. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa z chwilą śmierci, rezygnacji
odwołania

pzez Radę Fundacji,

lub

§12

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej

z.

3.

lub więcej osób i jest powoływany na czas
nieoznaczony,
W skład Zarządu moze wchodzić Fundator.
jezeli jest więcej niż
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa,

a

jednoosobowy, może rowniez powołać Sekretarza
Wiceprezesow,

i

Wiceprezesa bądź

§13

t. Zarząd Fundacji
zewnĄrz.

kieruje jej działalnościąoraz reprezentuje Fundację na

2. Do zakresu kompetenĄi Zarządu Fundacji nalezy podejmowanie wszelkich
decyzji dotyczących biezącej działalnościFundacji takich jak:

a) zdrz1dzanie

majątkiem Fu ndacj

i,

b) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadkow izapisów,

c)

powoływanie Biura Fundacji i ustalanie regulaminu jego pracy,

a) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,

e) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości
środków na wynagrodzenia i nagrody,
f

)

kierowanie biezącą działalnościąFundacji
§14

1.

Uchwały Zarządu Fundacji zapadĄązwykłą większościągłosów.

i zaciągania zobowiązań majątkowych w
jest
imieniu Fundacji upowazniony
samodzielnie Prezes lub dwaj członkowie
Zarządu Fundacji łącznie.

2. Do składania oświadczeń woli

§15
1. Rada Fundacji liczy 2 - 5 osób.

2. W skład Rady wchodzą Fundatorzy oraz mogą wchodzić osoby powołane
jednogłośnieprzez wszystkich członków Rady. W przypadku śmiercibądżrezygnacji
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jednego z Fundatorów, na jego miejsce wchodzi osoba wskazana jednogłośnieprzez
pozostałych Fundatorów, przy czym osoba, która uzyskała członkostwo w Radzie w
ten sposób nabywa wszelkie przewidziane w niniejszym Statucie kompetencje
Fundatora.

3. Odwołanie członków Rady niebędących Fundatorami wymaga jednomyślności
wszystkich Fundatorow.
4. , Do kompetencji Rady Fundacji - oprócz uprawnień dotyczących wyboru
odwoływania członkow zarządu - należy:

a)

i

podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Fundacji,

b) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany celów Fundacji,

c) podejmowanie uchwał w przedmiocie połączenia z innąFundacją
d) podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji Fundacji,
e) wytyczanie kierunków jej działalności.

5. uchwały wymienione w pkt 1 lit a -

d

podejmowane są na wniosek zarządu

Rozdział lV
Majątek Fundacji
§16
Srodki finansowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji wynoszą
10100,00 zł (słownie, dziesięć tysięcy) złotych.
§17

Majątek Fundacji stanowi fundusz załozycielski oraz środkifinansowe,
nieruchomości i ruchomościoraz inne prawa nabyte przez Fundację.
§18

Fundacja czerpie środki finansowe z:

a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji isubwencji,

c)

dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

d) dochodów zpraw majątkowych przekazanych Fundacji,
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§l

W

§19

W

przypadku powołania Fundacji

do

dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z

dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.

Rozdział V
postanowienia końcowe
§20
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyc się z inną
fundacją.

§21
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla ktorych została powołana,
lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku.

§22
Majątek powstały

po

likwidacji Fundacji przekazuje

działalnośćjest zbieżna z celami Fundacji.

się

instytucjom, których

§23
Statut wchodzi w zycie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie.

FUNDATORZY:

Joanna Maria Biernacka

1Ęr*d.

Marcin Maria Biernacki
Marcin Piotr Dzieciuchowicz (działĄący w

o.o.)
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