
Statut
Poznańskiej Fundacji Matematycznej

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Poznańska Fundacja Matematyczna nazywana dalej Fundacją, została ustanowiona dnia
10 lipca 2013 r. aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Dorota Celichowska, Maciej
Celichowski i Wioletta Majchrzak w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 17, przez profeso-
rów: Wojciecha Gajdę, Jerzego Kaczorowskiego i Krzysztofa Pawałowskiego nazywanych
dalej Fundatorami.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o funda-
cjach (DZ.U. z 1991 roku nr. 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego
statutu.

§2

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Fundacja nie zastępuje w swojej działalności instytucji państwowych w wypełnianiu ich
zadań statutowych.

§3

1. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru fundacji w Sądzie
Rejonowym dla Poznania, Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, Poznań, ul. Grochowe Łąki 6.

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§4

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.



Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA FUNDACJI

§5

1. Celami Fundacji są następujące działania:

(a) wspieranie zainteresowanń i popieranie talentów osób, w szczególności dzieci i mło-
dzieży, w dziedzinie nauk matematycznych,

(b) pomoc osobom utalentowanym w zakresie matematyki,
(c) wspieranie podnoszenia poziomu edukacji matematycznej w szkołach wszystkich

szczebli,
(d) propagowanie i szerzenie edukacji matematycznej w formach alternatywnych do

edukacji szkolnej,
(e) popularyzacja matematyki i kultury matematycznej

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

(a) pomoc merytoryczną, organizacyjną i finansową dla klas uniwersyteckich z rozszerzo-
nym programem matematyki, utworzonym w szkołach na podstawie oddzielnej
umowy,

(b) finansowanie udziału uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli oraz młodych
pracowników dydaktycznych i naukowych w obozach, szkołach i konferencjach mate-
matycznych, także zagranicznych,

(c) pomoc merytoryczną, organizacyjną i finansową dla szkolnych kółek matematycz-
nych,

(d) fundowanie stypendiów krajowych i zagranicznych utalentowanym matematycz-
nie uczniom, studentom, doktorantom, nauczycielom oraz młodym pracownikom
dydaktycznym i naukowym,

(e) zaopatrywanie szkół i nauczycieli w książki i pomoce dydaktyczne,
(f) prowadzenie międzyszkolnych kółek matematycznych,
(g) organizowanie wykładów popularnych, obozów, szkół, konferencji i seminariów mate-

matycznych,
(h) prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
(i) organizowanie i dofinansowywanie konkursów matematycznych,
(k) wspieranie i dofinansowywanie matematycznych wydawnictw naukowych i popular-

nonaukowych,
(l) wspieranie i dofinansowanie instytucji, które statutowo realizują cele podobne do

obranych przez Fundację, w sposób zgodny z przepisami prawa,
(m) inne formy popularyzacji matematyki i kultury matematycznej.

§6

1. Cele Fundacji będą realizowane dzięki środkom przekazanym przez Fundatorów oraz
innych darczyńców.

2. Do realizacji celów Fundacja może pozyskiwać pomoc finansową i rzeczową od środowisk
naukowych i gospodarczych w kraju i zagranicą oraz od władz rządowych i samorządo-
wych, a także od osób fizycznych.



Rozdział III
MAJĄTEK FUNDACJI

§7

1. Fundatorzy na fundusz założycielski Fundacji wnoszą 3000 zł (słownie: trzy tysiące
złotych). Poza funduszem załóżycielskim majątek Fundacji stanowią środki finansowe,
nieruchomości, ruchomości, inne mienie oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację
w czasie jej działalności.

2. Fundacja ma prawo gromadzenia swoich wpływów w postaci krajowych i zagranicznych
środków płatniczych gromadzonych we właściwych bankach.

§8

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§9

1. Na dochody Fundacji składają się wszelkie przysporzenia majątkowe pozyskane zgodnie
z obowiązującym prawem, a w szczególności:

(a) darowizny, spadki oraz inne przysporzenia majątkowe dokonane na rzecz Fundacji
przez osoby prawne lub fizyczne zamieszkałe w kraju lub zagranicą,

(b) dotacje, subwencje oraz granty,

(c) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

(d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,

(e) odsetki bankowe i dywidenty.

2. Dochody Fundacji będą przeznaczone w całości na jej działalnosść stautową.

3. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszelkich
celów Fundacji, jeśli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§10

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§11

1. Osoby fizyczne lub prawne, które przekażą Fundacji darowiznę lub subwencję jednorazo-
wą o wartości co najmniej 1500 Euro uzyskują (o ile wyrażą na to zgodę) tytuł Sponsora
Fundacji. Tytuł ten nadaje Rada w drodze uchwały.



Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§12

1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

2. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo.

3. Fundatorzy mogą zostać członkami Rady Fundacji.

4. Fundatorzy mogą działać poprzez pełnomocnika.

5. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności majątkiem za dzia-
łalność Fundacji.

§13

1. Rada Fundacji liczy 5 członków.

2. Wyboru pierwszej Rady dokonują Fundatorzy.

3. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani być powiązane z nimi stosunkiem
pokrewieństwa lub powinowacwa.

4. Fundatorzy mogą odwołać Radę lub poszczególnych jej członków w każdym czasie.
Decyzja o odwołaniu członka Rady podejmowana jest przez Fundatorów zwykłą więk-
szością głosów.

5. W przypadku rezygnacji z członkowstwa w Radze, odwołania lub śmierci jej członka
skład Rady uzpełniany jest decyzją Fundatorów, a po śmierci Fundatora skład Rady
jest uzupełniany przez Radę w drodze kooptacji.

6. Rada konstytuuje się podczas swojego pierwszego posiedzenia. Na pierwszym posiedze-
niu Rada ze swego składu wybiera przewodniczącego Rady Fundacji.

§14

1. Rada podejmuje działalność bezpośrednio po jej powołaniu.

§15

1. Rada ma kompetencje uchwałodawcze i nadzorcze, a także opiniodawcze. Rada podej-
muje zastrzeżone dla niej decyzje w postaci uchwał, uchwala także opinie.

2. Rada obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej dwa
razy w roku. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, który prowadzi obrady.
Uchwały i opinie Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej
3/5 składu Rady. W sytuacji równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

(a) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Fundacji,

(b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,

(c) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,



(d) opiniowanie programów działania Fundacji,
(e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
(f) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
(g) zatwierdzanie decyzji o likwidacji Fundacji po śmierci Fundatora

4. W posiedzeniach Rady dotyczących spraw wyszczególnionych w punkcie 3 ust. (b)-(d)
uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

§16

1. Zarząd Fundacji liczy 5 członków.

2. Zarząd Fundacji powołuje Rada Fundacji na trzyletnią kadencję.

3. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.

4. Zarząd Fundacji wybiera ze swojego składu Prezesa.

5. W przypadku rezygnacji z członkowstwa w Zarządzie lub śmierci jego członka przed
upływem kadencji skład Zarządu jest uzupełniany decyzją Rady Fundacji.

6. Rada Fudnacji ma prawo odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji.

§17

1. Zarząd kieruje działałnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch
członków Zarządu. W sytuacji równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa.

3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nieza-
strzeżonych do kompetencji Fundatorów i Rady Fundacji oraz prowadzenie spraw Fun-
dacji, a w szczególności:

(a) uchwalanie programów działania Fundacji,
(b) zarządzanie majątkiem Fundacji,
(c) przyjmowanie spadków, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji,
(d) ustalanie regulaminu pracy Zarządu,
(e) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
(f) ogłaszanie konkursów i projektów edukacyjnych,
(g) powoływanie i odwoływanie kierowników projektów i innych osób zajmujących sa-

modzielne stanowiska w Fundacji,
(h) ustalanie zasad wynagradzania osób zatrudnionych w celu wykonywania działalno-

ści statutowej Fundacji,
(i) zawieranie umów zleceń, umów o dzieło i innych umów z osobami i jednostkami

organizacyjnymi realizującymi odpłatnie zadania Fundacji oraz podmiotami umoż-
liwiającymi działania Fundacji.

4. Zarząd Fundacji nie ma prawa podejmowania czynności, których skutkiem mogłoby być:

(a) udzielenie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków organów, pracowników oraz osób pozostających z nimi w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa,



(b) przekazanie majątku Funacji lub wykorzystanie go na rzecz członków organów,
pracowników oraz osób pozostających z nimi w stosunku pokrewieństwa lub po-
winowactwa chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu
Fundacji.

5. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub dwóch członków Za-
rządu.

Rozdział V
ZMIANA STATUTU

§18

1. Zmiany w statucie nie mogą powodować zmiany celów, dla których Fundacja została
utworzona.

2. Zmian w statucie dokonuje Rada Fundacji za zgodą Fundatorów.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

1. Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada za zgodą Fundatorów, a po śmierci Fundatora
Rada Fundacji.

§20

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Pozna-
nia, Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego,
Poznań, ul. Grochowe Łąki 6.

Rozdział VII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§21

1. Fundatorzy mogą upoważnić na piśmie dwie osoby do podejmowania w ich imieniu czyn-
ności niezbędnych do rejestracji Fundacji, a w okresie między złożeniem dokumentów
rejestracyjnych do Sądu, a rejestracją także do dokonywania innych czynności istotnych
dla powstającej Fundacji, z wyłączeniem jednak czynności mogących pociągać skutki
finansowe dla Fundacji.


