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STATUT
FUNDACJI NAUKOWEJ INSTYTUT BADAŃ STRUKTURALNYCH
Rozdział I: Postanowienia ogólne
§1
„Fundacja pod nazwą „Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych” (zwana dalej Fundacją) ustanowiona
przez Fundatorów:
-  

Pawła Kowala

-  

Piotra Lewandowskiego

-  

Macieja Bukowskiego

aktem notarialnym z dnia 14 listopada 2005 roku sporządzonym przez Notariusza Renatę Choromańską w
Kancelarii Notarialnej w Warszawie ul. Stawki 2 (Repertorium A Nr 10031/2005) działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jedn.: Dz.U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203) oraz niniejszego
Statutu.
§2
1.   Fundacja posiada osobowość prawną, którą nabywa z chwilą wpisania do rejestru fundacji w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
§3
1.   Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na terenie Województwa
Mazowieckiego jak również poza jego granicami.
2.   Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.
§4
Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
§5
Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
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§6
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§7
1.   Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym w szczególności jej nazwę i siedzibę.
2.   Fundacja może posługiwać się także skróconą nazwą Instytut Badań Strukturalnych lub IBS
§8
Właściwymi Ministrem jest minister do spraw nauki.
Rozdział II: Cel i zasady działania Fundacji
§9
Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju wiedzy z zakresu ekonomii, matematyki, metod informatycznych i
ilościowych oraz nauk społecznych a także umiejętności ich praktycznego stosowania w formułowaniu i
prowadzeniu polityki społeczno-gospodarczej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym jak również
wspieranie działań podnoszących innowacyjność i konkurencyjność gospodarki.
§ 10
Fundacja realizuje swój cel poprzez:
•   inspirowanie, wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych przy jednoczesnym zachowaniu
kryterium społecznej funkcji działalności, służących postępowi wiedzy i rozwojowi w zakresie zgodnym z
celem Fundacji,
•   organizowanie konferencji i zjazdów naukowo-szkoleniowych niestanowiących działalności zarobkowej
Fundacji, finansowanie wydawnictwa publikacji naukowych w zakresie zgodnym z celem Fundacji,
•   tworzenie i rozpowszechnianie narzędzi analitycznych i oprogramowania w zakresie zgodnym z celem
Fundacji,
•   udzielanie stypendiów i grantów naukowych w celu doskonalenia umiejętności specjalistycznych w
zakresie zgodnym z celem Fundacji - umożliwiających udział w różnych formach zdobywania wiedzy
(szkolenia, sympozja, zjazdy, staże, konferencje naukowe),
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•   organizowanie działań służących podnoszeniu wiedzy i umiejętności instytucji publicznych lub podmiotów
prywatnych w zakresie zgodnym z celem Fundacji,
•   wspieranie finansowe, techniczne, szkoleniowe i informacyjne innych osób fizycznych, osób prawnych,
jednostek organizacyjnych oraz podmiotów przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa, realizujących cele zbieżne z celami Fundacji, realizujących w sposób społeczny cele zbieżne z
celami Fundacji m.in. poprzez udzielanie darowizn lub wpłat na fundusze założycielskie tych podmiotów.
§ 10a
Dla wspierania realizacji swoich celów statutowych Fundacja może zawiązywać inne fundacje, których cele będą
zbieżne z celami Fundacji, samodzielnie lub przy udziale innych osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
Rozdział III: Majątek Fundacji
§ 11
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w kwocie pieniężnej w wysokości
8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych), a w przyszłości także środki pieniężne, papiery wartościowe, nieruchomości
i ruchomości oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 12
Z określonego wyżej funduszu założycielskiego kwota 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przeznaczona
będzie na działalność gospodarczą, zaś kwota 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) przeznaczona będzie na
działalność statutową.
§ 13
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
§ 14
Dochody uzyskane z działalności gospodarczej Fundacji mogą być przeznaczone tylko na jej cele statutowe.
§ 15
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
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•   darowizn, spadków i zapisów,
•   dotacji, grantów i subwencji osób prawnych,
•   dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
•   dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
•   odsetek od papierów wartościowych i lokat kapitałowych w walucie polskiej i walutach obcych zgodnie z
przepisami prawa dewizowego funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora.
§ 16
1.   Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, grantów oraz subwencji mogą być użyte na
wybraną przez Fundację realizację jej celu.
2.   Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane
jego nazwiskiem lub nazwą.
3.   Przyjęcie przez Fundacje darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów
przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
4.   W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd
Fundacji.
§ 17
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.
§ 18
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach
zgodnie z przepisami polskiego prawa.
§ 19
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie, który stanowią stosownie do Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD):
-  

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i ekonomicznych (PKD 73.20)

-  

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10)

-  

Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2)

-  

Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)

-  

Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z)
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-  

Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami (PKD 74.1)

w rozmiarach służących realizacji jej celów.
§ 20
Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w
wysokości co najmniej 20 tysięcy PLN lub równowartość tej kwoty w innych walutach wymienialnych – mogą
otrzymać uchwałą Rady Fundacji – za ich zgodą – tytuł Mecenasa Fundacji.
§ 21
Tytuł Mecenasa Fundacji ma charakter osobisty.
Rozdział IV: Władze Fundacji
§ 22
Organami Fundacji są:
1)   Zgromadzenie Fundatorów,
2)   Rada Fundacji,
3)   Zarząd.
Rozdział V: Zgromadzenie Fundatorów
§ 23
Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
1.   zmiana Statutu,
2.   powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
3.   podejmowanie decyzji o utworzeniu spółki prawa handlowego, fundacji, spółdzielni oraz przystąpieniu do
takich podmiotów, jak również objęciu lub nabyciu akcji lub udziałów w spółkach lub obligacji zamiennych
na akcje lub praw o podobnym charakterze,
4.   podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
§ 24
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1.   Członkami Zgromadzenia Fundatorów są Fundatorzy wymienieni w § 1.
2.   Członkostwo w Zgromadzeniu Fundatorów wygasa w razie śmierci lub pisemnej rezygnacji Fundatora.
3.   Członkowie Zgromadzenia Fundatorów mogą jednogłośną decyzją powoływać do swojego grona inne osoby
fizyczne.
4.   Członkowie Zgromadzenia Fundatorów powołują jednogłośnie ze swego grona Przewodniczącego
Zgromadzenia Fundatorów.
5.   Członkowie Zgromadzenia Fundatorów pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 25
Zgromadzenia Fundatorów odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Zgromadzenie
Fundatorów zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji lub Zarządu.
§ 26
Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Zgromadzenia Fundatorów, w tym Przewodniczącego. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady.
Rozdział VI: Rada Fundacji
§ 27
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1.   powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
2.   ustanawianie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
3.   wyznaczanie kierunków działania Fundacji,
4.   rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu,
5.   zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie rozporządzania majątkiem Fundacji o wartości przekraczającej
100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
6.   nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji.
§ 28
1.   Rada jest organem o uprawnieniach nadzorczych, kontrolnych, inicjatywnych i doradczych.
2.   Rada liczy od 2 do 5 członków.
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3.   Członków Rady powołuje Zgromadzenie Fundatorów.
4.   Członkowie Rady są powoływani na czas nieokreślony.
5.   Przewodniczący Rady:
- kieruje pracą, przewodniczy posiedzeniom Rady,
- reprezentuje Fundację przy dokonywaniu czynności prawnych z Prezesem Zarządu.
6.   Przewodniczącego Rady wybierają jednogłośnie członkowie Rady.
7.   Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie lub za wynagrodzeniem na zasadach ustalonych przez
Zgromadzenie Fundatorów, może im też przysługiwać zwrot kosztów ponoszonych w związku z
działalnością w Radzie na zasadach ustalonych przez Radę.
8.   Członkostwo w Radzie ustaje poprzez:
- pisemną rezygnacje członka złożoną na ręce Przewodniczącego Rady,
- odwołanie decyzją Zgromadzenia Fundatorów
- zgon członka.
9.   Członek Rady będący Fundatorem nie może być pozbawiony członkostwa w Radzie decyzją Zgromadzenia
Fundatorów.
10.   Rada nie podlega Zarządowi, a w szczególności:
a)   członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu,
b)   członkiem Rady nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z
winy umyślnej.
§ 29
Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
§ 30
Rada Fundacji podejmuje uchwały w obecności przynajmniej połowy członków, zwykłą większością głosów. W
razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
Rozdział VII: Zarząd
§ 31
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1.   Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz
2.   Zarząd liczy od 1 do 4 osób.
3.   Prezesa Zarządu i innych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
4.   Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani za swoją pracę.
5.   Członkostwo w Zarządzie ustaje poprzez:
- złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
- odwołanie przez Radę Fundacji,
- zgon członka.
§ 32
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1.   realizacja celów statutowych Fundacji,
2.   uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
3.   przygotowywanie i uchwalanie sprawozdań z działalności Fundacji,
4.   zarządzanie majątkiem Fundacji,
5.   ustalanie w porozumieniu z Radą Fundacji wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wysokości
budżetu na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.
§ 33
1.   W przypadku, jeżeli Zarząd jest więcej niż jednoosobowy, podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej 2 członków Zarządu.
2.   W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
§ 34
1.   Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes lub Członek Zarządu.
2.   Umowy o pracę z pracownikami Fundacji zawiera Prezes Fundacji.
Rozdział VIII: Zmiana statutu
§ 35
Zmiana celu lub Statutu Fundacji wymaga uchwały Zgromadzenia Fundatorów.
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Rozdział IX: Współdziałanie i angażowanie Fundacji w działalność instytucji i organizacji
§ 36
Decyzja o utworzeniu spółki prawa handlowego, fundacji, spółdzielni oraz przystąpieniu do takich podmiotów,
jak również objęciu albo nabyciu akcji lub udziałów w spółkach lub obligacji zamiennych na akcje lub praw o
podobnym charakterze wymaga uchwały Zgromadzenia Fundatorów podjętej jednogłośnie.
Rozdział X: Postanowienia końcowe
§ 37
Zarówno Członkowie Zarządu, jak i Rady Fundacji oraz Zgromadzenia Fundatorów mogą odpłatnie – na
podstawie umów cywilnoprawnych – uczestniczyć w realizacji prac badawczych Fundacji.
§ 38
Decyzję o likwidacji Fundacji, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź Rady Fundacji, podejmuje
jednogłośnie Zgromadzenie Fundatorów.
§ 39
Majątek Fundacji po zakończeniu likwidacji przeznaczony zostanie na cele wskazane przez Fundatorów w
oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji.
§ 40
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, zmiany w Statucie
wchodzą w życie z dniem zarejestrowania ich w Krajowym Rejestrze Sądowym”.
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