Statut Fundacji Naukowej SmarterPoland.pl
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn.
6 kwietnia 1984 r. z póź. zm. o fundacjach oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Karolinę Biecek, legitymującą się dowodem ASW059990
zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A Numer 11030/2011 sporządzonym
przez notariusza Ewę Kuśmierowską w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Staszica 6
lok. 13 w dniu 8.11.2011.
3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów fundacja może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
§4
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać również nazw: Mądrzejsza Polska, SmarterPoland, jak również
odpowiedników swojej nazwy w językach obcych oraz języku polskim.
§5
1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
§6
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.
Rozdział II.
Cele i zasady działania Fundacji
§7
1. Fundacja prowadzić będzie działalność edukacyjno-oświatową i naukowo-badawczą w zakresie
statystyki, analizy danych, przetwarzania danych oraz wnioskowania na podstawie danych. Cele

Fundacji mogą być realizowane we współpracy z istniejącymi fundacjami, placówkami
edukacyjnymi lub naukowymi jak również poza nimi.
2. Celami Fundacji są:
1. udostępnianie zbiorów danych statystycznych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio
działań gospodarczych prowadzonych w Polsce;
2. udostępnianie analiz statystycznych i wizualizacji danych dotyczących bezpośrednio lub
pośrednio działań gospodarczych prowadzonych w Polsce;
3. edukacja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, podmiotów prowadzących
działalność naukową lub osób fizycznych w zakresie statystyki i wizualizacji oraz analizy
danych;
4. pomoc w analizie danych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
podmiotów prowadzących działalność naukową lub osób fizycznych;
5. wspieranie przedsiębiorczości w zakresie wykorzystania metod statystycznych
w szczególności w przemyśle i w medycynie;
6. rozwój metod statystycznej analizy danych;
7. organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów.
§8
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. publikowanie na stronie internetowej Fundacji, lub w innych mediach, zbiorów danych
oraz analiz statystycznych i wizualizacji tych zbiorów danych,
2. organizowanie szkoleń, warsztatów i kursów dotyczacych analizy danych, statystyki,
wizualizacji i inżynierii danych,
3. organizowanie obozów warsztatowych dla młodzieży uzdolnionej,
4. organizowanie seminariów, zlotów, konferencji i prelekcji,
5. organizowanie spotkań informacyjnych, edukacyjnych i konsultacyjnych,
6. organizowanie zawodów i konkursów dotyczących analizy danych, wizualizacji,
opracowań statystycznych,
7. opracowywanie materiałów dydaktycznych w zakresie statystyki i analizy danych,
8. opracowywanie analiz statystycznych i wizualizacji danych,
9. promowanie statystyków w kraju i za granicą,
10. udzielanie stypendiów dla wybitnych statystyków oraz studentów zajmujących się
statystyką i analizą danych,
11. wspieranie przedsiębiorczości związanej z wykorzystaniem analizy danych i statystyki,
12. wspieranie budowy i tworzenie placówek o charakterze edukacyjnym,
13. prowadzenie ośrodków naukowo – badawczych,
14. wspieranie współpracy pomiędzy osobami wykorzystującymi metody statystyczne a
podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą,
15. wspieranie wspołpracy pomiedzy studentami lub doktorantami a podmiotami
prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach praktyk, staży lub prac dyplomowych,
16. udzielanie pomocy finansowej w złotych polskich i w walutach obcych na konkretne
przedsięwzięcia oraz przekazywanie darów w postaci aparatury naukowej, książek,
czasopism i innych pomocy naukowych.
§9
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji,
których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inny
majątek nabyty przez Fundację w trakcie jej działania.
§ 11
1. Środki na realizacje celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

funduszu założycielskiego oraz darowizn Fundatora,
dobrowolnych darowizn, spadków, zapisów pochodzących od osób fizycznych,
prawnych, krajowych i zagranicznych,
dotacji i subwencji oraz grantów publicznych,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku fundacji,
odsetek bankowych.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia
jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową oraz
na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
Rozdział IV.
Władze Fundacji
§12
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora na
trzyletnią kadencję.
3. Fundator może być członkiem Zarządu i uczestniczyć w działaniach Fundacji na takich samych
zasadach jak pozostali członkowie Zarządu.
4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa oraz może powołać skarbnika.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem
kadencji przez Fundatora.
6. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
1. złożenia pisemnej rezygnacji,
2. trwałej niezdolności do sprawowania funkcji spowodowanej chorobą,
3. nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
4. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
5. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,

6. wystąpienia przyczyn uniemożliwiających sprawowanie powierzonej funkcji, innych niż
wymienione powyżej.
§13
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Umowy cywilno-prawne pomiędzy członkiem Zarządu, a Fundacją, w tym umowy z racji
wykonywanej pracy, zawiera inny członek Zarządu.
§14
1. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej dwa razy w roku.
2. Zarząd Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu –
konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej z siedmiodniowym
wyprzedzeniem za pomocą poczty elektronicznej.
3. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy jego członków w tym Prezesa. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos
Prezesa Fundacji.
4. Uchwały Zarządu Fundacji powinny być wpisane do protokołu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji.
§15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1. realizacja celów statutowych
2. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji,
3. uchwalanie regulaminów,
4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym w
sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,
6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
7. zmiana statutu Fundacji,
8. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
9. nadzór nad działalnością Fundacji.
Sposób reprezentacji
§ 16
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy
członek Zarządu samodzielnie. Członek taki ma obowiązek działać w porozumieniu z Zarządem,
jako całością.

Rozdział. V.
Postanowienia końcowe
Zmiana statutu
§17
1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
2. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek któregoś z jego członków lub
wniosek Fundatora.
3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.
Połączenie z inną fundacją
§18
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel statutowy Fundacji.
§19
1. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji większością głosów.
Likwidacja Fundacji
§20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
§21
1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§22
1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone mocą
uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.
§23
1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.
§ 24
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203).

Podpisy Fundatorów:
1.

Karolina Biecek

