STATUT
FUNDACJI OPEN SCIENCE CONSERVATION FUND

R0ZDZIAŁ

I: POSTANOWIENIA

oGoLNE

s1

l'

Fundacja "open Science Conservaííon Fund"
dalej ''Fundacją'' ustanowiona
^^Iana
aktem notarialnym sporądzonym przez notariusza Marka Wasiluka w kancelarii
notaľialnej w Hajnówce, ul. 3 Maja26, w dniu 2l marca2Ol8 r. z woli fundatorów

o
o
o
o

Jakuba Witolda Bubnickiego,

Marcina Churskiego,
Dľiesa Kuijper'a,
Rafała Kowalczykareprezentującego Instýut Biologii Ssaków Polskiej Akademii
Nauk

zwanych dalej Fundatorami, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (Dz. U. Nr 2l z 1984 r. z pőźniejszymi zmianami) otaz na podstawie niniejszego
statutu.

s2

1.

2.

Fundacja posiada osobowośéprawną' którą nabywa z chwilą wpisania do rejestru
fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
$3

l.

2.
3.
4.
5.

Fundacja jest apolityczna i nie mviązana z żadnym wyznaniem religijnym.

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Fundacji jest Białowieża, woj. podlaskie, powiat hajnowski, Polska.
Fundacja może ustanawiać, swoje oddziały, filie i przedstawicięlstwa lub uczestniczyć,w
innych organizacjach w kraju izagranicą
Dla właściwegorealizowania celów Fundacja może prowadzić, działalnośćpoza
gľanicami Rzeczypospolitej Polskiej.

s4

1. Fundacja używapieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja moŻe posługiwaó się takŻe alteľnatywną nazvĺą ''open Science for
Conservatio n" oraz skľóconą nazw ą "o

S

CF''.

ss
Fundację tworzy się na czas nieokľeślony.

s6

Fundacja może przyznawaé medale honorowe oraz inne nagrody i wyróżnienia osobom
fizycznym i pľawnym zasłuŻonym dla celów obranych ptzez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA
s7
Celami statutowymi Fundacji są:

1. Wspieranie rozwoju wiedzy,

2.
3.

metod i narzędzi w zakĺesie nauk biologicznych (biologia,
ekologia, zoologia, etologia oraz pokrewne) i dla ochrony przyrody, atakŻe umiejętności
ich praktycznego stosowania w zatządzaniu i kształtowaniu strategii ochrony zasobów
przyrodniczych w Polsce i na świecie.
opracowywanie oraz promowanie rozwiązań wspierających otwarty tľansfer wiedzy i
technologii (w tym oprogramowania) do pľaktyki zarządzania zasobami przyrodniczymi
w Polsce i na świecie.
Upowszechnianie oraz promowanie idei otwartej nauki ("Open science"), otwartej
technologii (''open technology'') otaz otwartego dostępu do kodu źródłowego
oprogramowania ("Open source") w naukach biologicznych oraz ochronie przyrody.
$8

Celę okľeślonew $7 Fundacj a realizuje poprzez;

1. Tworzenie i rozpowszechnianie narzędzi analitycznych i
zgodnym z celami Fundacji.

oprogramowania w zakľesie

2.
3.

4.

5'

6.
7.
8.
9.

Inicjowanie i prowadzenie prac badawczych, prac badawczo-ľozwojowych, ana|iz i
ekspeľtyz.
Dofinansowywanie w postaci stypendiów iilub gľantów innych prac badawczych' prac
badawczo-rozwojowych otaz programów monitoringowych, w tym zakup aparatuľy,
sprzętu komputerowego, odczynników chemicznych potrzebnych dla badań naukowych
oľaz wyposaŻenia pracowni naukowych w szczególności realizowanych przez Instýut
'
Biologii Ssaków PAN' Białowieża.
Współpracę z instýucjami państwowymi, prywatnymi i organizacjami społecznymi
oraz osobam| ťlzycznymi w kraju i za granicą, działającymi na tzecz i w zakresie
wykoľzystania i popularyzowania wyników prac badawczych w zakľesie zgodnym z
celami Fundacji.
Rozpowszechnianie i propagowanie wśród społeczeństwa celów Fundacji.
oľganizowanie działań słuŻącychpodnoszeniu wiedzy i umiejętności instýucji
publicznych lub podmiotów prywatnych w zakresie zgodnym z celem Fundacji.
Organizowanie lub dofinansowywanie konferencji naukowych, kampanii
informacyjnych seminariów, warsztatów, spotkań, szkoleń, wystaw, konkursów,
koncertów oraz ekspedycji naukowych związanych zrea|izacją celów Fundacji.
Prowadzenię działalnościgospodarczej w kľaju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakľesie przepisami prawa.
Inne formy działalnościpozwalająceczynnie ręalizować cele statutowe Fundacji.
$e

Dla wspierania ręalizacji swoich celów statutowych Fundacja moŻe zawiązywać, inne fundacje,
których cele będą zbieŻne z cďrami Fundacji, samodzielnie lub przy udziale innych osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
pľawnej.

R0ZDZI^Ł III: MAJĄTEK FUNDACJI
s10

Majątek Fundacji stanowi fundusz zaŁożycielski wniesiony przez Fundatorów w kwocie
pieniężnej w wysokości 7500 zł (słownie siedem tysięcy pięóset), a w przyszłościtakże środki
pieniężne, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne składniki majątkowe
nabyte pľzęZ Fundację w toku jej działania.

sl1

Z określonego wyzej funduszu załoŻycielskiego kwota l500 zł (słownie: tysiąc pięóset złotych)
przeznaczona będzie na działalnośćgospodarczą, zaśkwota 6000 zł (słownie: sześó tysięcy
złotych) ptzeznaczona będzie na działalnośćstatutową.

s12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem'
s13

Dochody uzyskane z działalnościgospodarczej Fundacji mogą być przeznaczone tylko i
wyłącznie na jej cele statutowe.
s14
Dochody Fundacji pochodzą w szczegőlności z:

l.
Ż.
3.
4.
5.
6.

darowizn, subwencji, spadków, zapisów, dotacji, grantów oraz innych nieodpłatnych
przysporzen otrzymanych od kľajowych i zagranicznych osób ťlzycznych i prawnych,
majątku ruchomego i nieľuchomego,
odsetęk od kwot zdeponowanych w bankach, dywidend i zysków od udziałów, akcji
innych papierów wartościowych,
działalnościgospodarczej'
innych wpływów bieŻących

sls

l.
2.

Fundacja moŻę tworzyó fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą
ofiaľodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
Przyjęcie przez Fundacje daľowizny lub spadku nie może spowodowai przejęcia przez
Fundacj ę dłu gów pr zewy Ższających warto śó m

3. W

sprawach przyjęcia darowizn
prawa składa Zarząd Fundacji.

i

i

en i a

przyj mowanego.

dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami

$16

Fundacja pľowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby
prawne.

s17

Fundacja może gromadzió swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwychbankach zgodnie z przepisami polskiego pľawa.
s18
Fundacja może emitować obligacje.
$1e

Majątek Fundacji moŻe być, lokowany w pľowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach
gospodarczych oraz w spółkach i papierach wartościowych w kľaju, a z zachowaniem prawa
dewizowego - również za granicą.
s20
Wydatki w walutach obcych ponoszone przezFundację w kľaju i za granicą są finansowane z
posiadanych przez Fundację zagranicznych śľodków płatniczych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
s21

Koszty administracyjne, organizacyjne, wydatki na działalnośómarketingową Fundacji
pokľywane są z majątku Fundacji'

s22
Fundacja może prowadzić działalnośćgospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
pľzepisami prawa w zakresie, który stanowią stosownię do Polskiej Klasyťrkacji Działalności

(PKD):

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Badania naukowe i pľace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych (PKD 72.19.2)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.II.Z)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziędzinie nauk społecznych i humanistycznych
(PKD 72.20.2)
DziaŁalność,związana Z oprogramowaniem (PKD 62.0l.Z)
Działalność,związanazdoradztwem w zakresie infoľmatyki ( PKD 62.02.Z)
Działalność,związana z zarządzaniem urządzeniami inťormatycznymi ( PKD 62.03.Z)

.

Pozostała działalnośćusługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych (PKD 62.09.2)
8. Przętwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalnośó(PKD 63.lI.Z)
9. Działalnośćpoľtali internetowych (PKD 63.12.Z)
l0. Pozostała działalnośćprofesjonalna' naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 7 4.90.2)
l l . Działalnośćwspom agająca edukacj ę (PKD 85 .60.Z)
l2.Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
13. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
14. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.I4.Z)
1 5' Pozostała działalność
wydawnicza (PKD 58.l9.Z)
16.Działa|nośó wydawniczaw zakĺesie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
17. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działa|nościgospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.2)
18. Działalnośé
rwiązana z organizacjątargőw, wystaw i kongľesów (PKD 82.30.Z)
19. Wynajemizarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżavĺionymi(PKD
68.20.2)
20. SprzeduŻ dętaliczna prowadzona przez domy sprzedaŻy wysyłkowej lub Internet (PKD
47.9r.2)
2I.Działalnośćpozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 94.e9.2)
22. Wynajem i dzierŻawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
7

indziej niesklasyfikowane

(PKD

77

.39.2)

Rozdział IV: ORGANY FUNDACJI

organami Fundacji są:
l. Zgromadzenie Fundatorów
2. ZarządFundacji
3. RadaFundacji

s23

s24
Nie można byé równocześnie członkiem Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji.

Rozdział V: ZGRoMADZENIE

FUNDAToRow

s2s

l'
2.
3.

4.
5.
6.
7

'

Członkami Zgromadzenia Fundatorów są Fundatorzy wymienieni
niniejszego statutu.

Członkostwo

w

Zgtomadzeniu Fundatorów wygasa

w

w $l ust'

l.

ruzie śmierci lub pisemnej

rezygnacji Fundatora.
Członkowie Zgromadzenia Fundatorów mogą mvykłąwiększościągłosów powoływać do
swojego grona inne osoby ťlzyczne.
Członkowie Zgromadzenia Fundatoľów powołują zwykłą większościągłosów Ze swego
grona Przewodnic zącego Zgromadzenia Fundatorów.
Członkowie Zgromadzenia Fundatorów pełnią swoje funkcje społecmie.
Członkowie Zgromadzenia Fundatorów mogą być członkami Zarządu Fundacji lub Rady
Fundacji.
Członkowie Zgtomadzenia Fundatorów mogą być pracownikami Fundacji.

s26
Do kompetencj i Z grom adzenia Fundatorów naleŻy :

1. Zmiana Statutu.
2. Powoływanie i odwoływanie
3.

4.

członkőw Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji i ustalanie

zasad ich wynagr adzania.

Podejmowanie decyzji o utworzeniu spółki prawa handlowego, fundacji, spółdzielni
oraz przystąpieniu do takich podmiotów' jak również objęciu lub nabyciu akcji lub
udziałőw w spółkach lub obligacji zamiennych na akcje lub praw o podobnym
charakterze.
Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
s27

1.

2.
3.

Zgromadzenia Fundatorów odbywają się w miaľę potrzeb,jednak nie rzadziej niŻruz do
roku.

Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Przewodniczący Rady Fundatorów z własnej
inicjatywy lub jednego z Fundatorów' na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji lub

Prezesa Zarządu Fundacj i.

Zgtomadzenie Fundatorów podejmuje uchwały zwykłą większościągłosów w
obecności co najmniej trzech członków Zgromadzenia Fundatoľów, w tym

Przewodniczącego' 1ł,ĺrazie ľównej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego
Rady.

Rozdział YI: ZARZĄD FUNDACJI
s28
l

.

2.
3.
4.

Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Fundacj i, powoływanych
zez Z gr omadzenie F undatorów na dwuletn ią kadencj ę.
Funkcję członkaZarządu moŻna pełnió przezwięcej niz jedną kadencję.
Członkowie Zarządu mogą być pracownikami Fundacji.
Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani za swoją pľacę.

pr

$2e

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1.

2.
3.

4.

ZłoŻenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczące9o Zgromadzenia Fundatorów.
odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów.
Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
pľzestępstwo popełnion e z winy umyślnej.
Śmierci członka Zarządu.

s30
Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
s31

Do kompet encji Zaruądu naleŻy w szcze gő|ności :

1.

2.
3.
4.

5'

6.

7.

Kierowanie bieżącądziałalnościąFundacji.
Realizacja celów statutowych Fundacji'
Reprezentowanie Fundacji na zewnąttz.
Uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji.
Pľzygotowywanie i uchwalanie sprawozd an z działalnościFundacj i.
Zarządzanie majątkiem Fundacji.
Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagľodzenia.

s32

1.

2.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziejjednak niŻ raz na
kwaľtał.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes' ptzesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczn4, dw przypadku bľaku takiej możliwościlistem poleconym na co najmniej
3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. o

posiedzeniu muszą zostaé poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
$33

1. Zarząd podejmuje uchwĄ

zwy|<łą większościągłosów

w obecności co najmniej 2

członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.
razie równej ilościgłosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub w przypadku jego
nieobęcności głos Wiceprezes a Zarządu.

2. W

s34

l.

oświadczenia woli

w

imieniu Fundacji we wszystkich sprawach

z

wyjątkiem

ątkowych, składaó moŻe każdy członek Z arządu samo dzie ln ie.
sprawach majątkowych oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają łącznie
Prezes i Wiceprezes Fundacji lub w ich zastępstwie dwóch wybranych członków
Zarządu F und acj i upoważn io ny ch przez Preze sa Fundacj i.
Umowy o pľacę Z pracownikami Fundacji zawiera Prezes Fundacji lub w jego
zastępstwie wybrany członek Zarządu Fundacji upoważniony ptzez Prezesa Fundacji.
maj

2. W

3.

Rozdział VII: RADA FUNDACJI
s3s

1.

2'
3.

Zgromadzenie Fundatorów może powołaó Radę Fundacji.
Rada Fundacji jest oľganem doradczym Zarządu Fundacji.
Zasady powoływania, odwoływania członków Rady, kompetencje Rady oraz zasady jej
funkcj onowan i a u stal a Z gr omadzen i e Fund atorów odľębnym re gul aminem.

Rozdział VIII: POSTANOWIENIA

KoŃCowE

$36
1.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja, na wniosek Zgromadzeĺia

2.

Fundatorów |ub Zaruądu Fundacji, moŻe połączyi się zinną fundacją.
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zgomadzenie Fundatorów
uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwegoministra.

w

drodze

s37
Zarőwno Członkowie Zarządu, jak i Rady Fundacji oraz Zgromadzenia Fundatorów mogą
odpłatnie - na podstawie umów cywilnoprawnych - uczestniczyć w realizacji prac badawczych
Fundacji.
s38
t. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla któľych zostałapowołana' lub w

raziewyczerpania się jej śľodkówfinansowych i majątku.
2. Środki majątkowe pozostałe po zlikwidowaniu Fundacji zostaną pÍzeznaczone na
realizację celów statutowych Fundacji. Ptzeznaczenie środków określonę zostanie przez
Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały.
s3e

1. Zmian niniejszego statutu może dokonaó Zgromadzenie Fundatorów, na wniosek

2.

Zarządu, Rady Fundacji lub z własnej inicjatywy.
Zmiany w statucie nie mogą dotyczyć, istotnych zmian celu Fundacji określonych w
Rozdziale II $7.

Białowieża,dnia 27 marcaZ0l& r.
Podpisy wszystkich fundatorów:

JAKUB WITOLD BUBNICKI
MARCIN CHURSKI
DRIES KUIJPER

RAFAŁ KOWALCZYK
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