
Fundacja BioEdukacji 
Statut 

 
 
 
 
Rozdział 1: postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Fundacja o nazwie "Fundacja BioEdukacji" (zwana dalej Fundacją) została ustanowiona 
przez Jerzego Duszyńskiego, Magdalenę Fikus, Jacka Kuźnickiego i Włodzimierza Ostoję-
Zagórskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 16.02.2004 r., zawartym 
w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Wilczej 28/1, zmienionym dnia 17.03. 2004 r. 
w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Wilczej 28/1. 
 

§ 2 
1. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 
2. Fundacja ma osobowość prawną. 
 

§ 3 
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. 
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 4 
Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 
wybranych językach obcych. 
 
 
 
Rozdział 2: cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 5 
Celem działania Fundacji jest/są: 
1. Edukacja biologiczna i popularyzacja zagadnień współczesnej biologii, zwłaszcza wśród 
uczniów i nauczycieli szkół wszystkich szczebli; 
2. Poprawa stanu wiedzy i świadomości roli biologii oraz konsekwencji jej osiągnięć w 
społeczeństwie polskim; 
3. Poprawa wizerunku nauki i naukowców w społeczeństwie oraz propagowanie roli i 
znaczenia badań naukowych w naukach przyrodniczych, a zwłaszcza w naukach 
biologicznych. 
 

§ 6 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizację imprez popularyzujących współczesną biologię, w tym warsztatów, wykładów, 
szkoleń, pokazów, dyskusji i innych; 
2. Opracowywanie materiałów pomocniczych i uzupełniających istniejące programy 
nauczania biologii w szkołach wszystkich szczebli, zwłaszcza materiałów dotyczących zajęć i 
doświadczeń praktycznych na lekcjach biologii; 



3. Wspieranie działalności innych osób, instytucji i przedsięwzięć zbieżnych z jej celami; 
4. Prowadzenie działalności gospodarczej. 
 

§ 7 
1. Działalność gospodarcza Fundacji będzie realizowana przez (podklasy działalności 
jednostek wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności - PKD): 
a) 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
b) 22.11.Z Wydawanie książek 
c) 22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych 
d) 33.20.A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, 
nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej 
e) 52.45.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz 
artykułów radiowo-telewizyjnych 
f) 52.47.Z Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych 
g) 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych 
sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana 
h) 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 
i) 52.63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową 
 

§ 8 
1. Do prowadzenia działalności Fundacja może zatrudniać pracowników na umowę o pracę 
lub podpisywać umowy cywilnoprawne o świadczeniu usług i inne. 
 
 
 
Rozdział 3: majątek i dochody Fundacji 
 

§ 9 
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 4000 (cztery tysiące) złotych, 
w tym na działalność gospodarczą fundacji przeznaczono 2000 (dwa tysiące) złotych. 
2. Majątek Fundacji stanowi również mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

 
§ 10 

Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 
a) Darowizn, spadków, zapisów; 
b) Dotacji i subwencji osób prawnych; 
c) Zbiórek i imprez publicznych; 
d) Majątku Fundacji, w tym odsetek bankowych, dochodów z majątku ruchomego i 
nieruchomego oraz praw majątkowych; 
e) Działalności gospodarczej Fundacji. 

 
§ 11 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa 
składa Zarząd Fundacji. 
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 
 



 
Rozdział 4: władze Fundacji 
 

§ 12 
Władzami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. 
 
Rada Fundacji 

 
§ 13 

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
 

§ 14 
1. Pierwszy skład Rady Fundacji składa się z czterech Fundatorów - członków stałych oraz 
maksymalnie trzech członków wybieralnych. Następnie Rada Fundacji składa się z od 3 do 10 
członków, przy czym w skład Rady Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy jako członkowie stali 
do dnia złożenia ich ewentualnej rezygnacji oraz członkowie wybieralni.  
2. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Fundatorów lub Członków Rady 
uchwałą, podejmowaną zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków Rady. Członek Rady, którego dotyczy głosowanie nie bierze w nim udziału.  
3. Odwołanie członka Rady może nastąpić tylko na pisemny wniosek członka Rady, złożony na 
ręce Przewodniczącego Rady 
 

§ 15 
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady, 
reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

 
§ 16 

1. Rada zbiera się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy lub na pisemny 
wniosek Fundatora, Zarządu lub co najmniej połowy członków Rady, złożony na ręce 
Przewodniczącego, który wyznacza termin spotkania w terminie dwóch tygodni od daty 
otrzymania wniosku. 
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady, informując wszystkich członków Rady 
telefonicznie, e-mailem, faxem lub listownie, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem 
zebrania. 

§ 17 
1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje 
głos Przewodniczącego. 

2. Decyzje dotyczące rozwiązania Fundacji oraz połączenia z inną Fundacją zapadają 
jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Rady. 

3. Uchwały Rady Fundacji, mogą być również podejmowane w drodze pisemnego 
głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest skuteczna, jeżeli wszyscy członkowie 
Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści uchwały.  

4. Głosowanie w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady,  na 
wniosek członka Rady, Zarządu lub z własnej inicjatywy.  

5. Zarządzając głosowanie w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, Przewodniczący Rady przedstawia wszystkim 



członkom Rady projekt uchwały oraz wyznacza termin, do którego należy składać  
propozycje zmian do projektu uchwały, a następnie głosy.  

6. W razie propozycji zmian do projektu uchwały ostatecznej redakcji projektu 
poddanego pod głosowanie dokonuje Przewodniczący Rady).  

7. Głosowanie w trybie pisemnym (obiegowym) polega na tym, że każdy członek Rady 
otrzymuje projekt uchwały i podpisuje się pod tym projektem zaznaczając, czy oddaje 
głos "za", "przeciw", "wstrzymujący się".  

8. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość polega na tym, że członkowie Rady podejmujący uchwałę nie są obecni w 
jednym miejscu, ale mogą się porozumiewać za pomocą telefonu, poczty 
elektronicznej, komunikatora internetowego lub innego podobnego urządzenia (np. 
umożliwiającego wideokonferencje) i dyskutować nad przedstawionym projektem 
uchwały.   

9. Przewodniczący Rady odbiera od każdego członka Rady głos, to jest głos "za", 
"przeciw" lub "wstrzymujący się": a. W przypadku głosowania w trybie pisemnym 
(obiegowym), każdy głos powinien zostać złożony na piśmie i przesłany na adres 
Spółki w terminie  wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady (lub jego Zastępcę o 
ile on zarządza głosowanie) za pośrednictwem poczty lub złożony osobiście w 
siedzibie Spółki.  b. W przypadku głosowania za pomocą środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, głos powinien zostać przesłany na adres 
Przewodniczącego Rady (lub jego Zastępcy o ile on zarządza głosowanie) za 
pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie wyznaczonym przez 
Przewodniczącego Rady.  

10. Raz oddanego głosu nie można zmienić.  
11. W przypadku nienadesłania przez któregokolwiek z członków Rady głosu w 

wyznaczonym terminie lub nadesłania go po upływie terminu, głosowanie uznaje się 
za ważne bez uwzględnienia głosu tego członka Rady.  

12. Jeżeli głosy oddało mniej niż połowa członków Rady, głosowanie w trybie określonym 
w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość uznaje się za nieważne, a sprawa której dotyczyło, 
zostanie umieszczona w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady lub ponownie 
poddana pod głosowanie w trybie pisemnym lub za pomocą środków porozumiewania 
się na odległość. 

13.  Ważność głosowania oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący. 
14. Jeżeli Przewodniczący Rady (stwierdzi, że uchwała została podjęta, za datę jej 

powzięcia przyjmuje się datę oddania ostatniego głosu, a w przypadku braku na 
którymkolwiek głosie daty jego oddania, datę doręczenia ostatniego ważnego głosu.  
 

 
§ 18 

1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, 
złożonej na ręce Przewodniczącego, lub śmierci członka Rady. 
2. Jeśli Przewodniczący rezygnuje z członkostwa w Radzie, składa on pisemną rezygnację 
wszystkim członkom Rady. 
 

§ 19 
1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego 
organu. 
2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie 
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 



§ 20 
Do zadań Rady należy w szczególności: 
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu; 
2. Ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie; 
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie 
członkom Zarządu absolutorium; 
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji; 
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 
6. Nadzór nad działalnością Fundacji; 
7. Podejmowanie - na wniosek Zarządu - decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o 
likwidacji Fundacji. 

 
§ 21 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 
działalności Fundacji. 
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 
 
Zarząd Fundacji 

§ 22 
1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do  3 osób powoływanych przez Radę Fundacji na czas 
nieokreślony, w tym Prezesa Zarządu, wskazanego przez Radę. 
2. Funkcję członka Zarządu, w tym Prezesa, można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
 

§ 23 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
a) Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych; 
b) Uchwalanie regulaminów; 
c) Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, w tym przyjmowanie darowizn, spadków i 
zapisów, subwencji i dotacji; 
d) Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 
Fundacji; 
e) Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 
organów; 
f) Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 
połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji. 
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków 
obecnych na posiedzeniu Zarządu. 
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni telefonicznie, e-mailem, faxem lub listownie 
wszyscy członkowie Zarządu, co najmniej tydzień przed terminem zebrania. 
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do wykonywania poszczególnych zadań w 
działalności Fundacji. 
6. Zarząd co roku, do dnia 1 marca danego roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie 
Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji w roku ubiegłym. 

 
§ 24 

1. W przypadku nie udzielenia Zarządowi absolutorium przez Radę, wszyscy członkowie 
Zarządu zostają odwołani. 
2. W przypadku odwołania Zarządu przed upływem kadencji, Rada wybiera nowy Zarząd do 



końca następnego miesiąca od dnia, w którym odwołano Zarząd. 
3. Do dnia powołania nowego Zarządu jego funkcję pełni pełnomocnik powołany pisemnie 
przez Przewodniczącego Rady. 
 
Sposób Reprezentacji 

§ 25 
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają dwaj członkowie Zarządu działający 

łącznie. 
2. W przypadku umów zawieranych przez Fundację z członkami Zarządu, Fundację 

reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie, z którymi nie jest 
zawierana dana umowa lub  pełnomocnik Rady Fundacji do zawierania umów z 
członkami Zarządu lub delegowany przez Radę Fundacji członek.Rady Fundacji.     
 

Zmiana Statutu 
§ 26 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji, 
większością 2/3 głosów, przy obecności wszystkich członków Rady. 
2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja zastała 
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 
 
Połączenie z inną fundacją 

 
§ 27 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 
zmianie cel Fundacji. 
 
Likwidacja Fundacji 

§ 28 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w 
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub na skutek zgodnej woli 
Fundatorów. 
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

§ 29 
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu 
wywołania skutków prawnych wymaga jednomyślnego zatwierdzenia przez Radę Fundacji 
(§17 pkt. 2). 

§ 30 
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Polsce fundacji o zbliżonych celach. 
 

 

Uchwalony 13.06.2018 r. 


