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STATUT FUNDACJI MARSZ DLA NAUKI 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 
 

1) Fundacja pod nazwą „Fundacja Marsz dla Nauki” z siedzibą w Warszawie  zwana dalej „Fundacją”, 
została ustanowiona przez: 

a. Dariusza Aksamita, ul. Picassa 5 m. 38, 03-126 Warszawa, PESEL 88032403253, numer 
dowodu CCI699800, 

b. Mikołaja Jana Fedorowicza, ul. Korotyńskiego 40 m. 42, 02-123 Warszawa, PESEL 
88010311035, numer dowodu CDW684724, 

c. Annę Marię Długajczyk, ul. Ostrobramska 132, 04-026 Warszawa, PESEL 93012708121, 
numer dowodu ATW348668, 

d. Dominikę Katarzynę Surała, ul. Myśliborska 87 m. 35, 03-185 Warszawa, PESEL 
92070806509, numer dowodu CAH702767, 

zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym 1320/2019 sporządzonym w dniu 14.03.2019 przed 
asesorem notarialnym Katarzyną Budner- Domańską działa na podstawie i w granicach obowiązującego 
prawa oraz niniejszego statutu. 
 

2) Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 
 

3) Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polski.  
 

4) W zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji celów statutowych, Fundacja może prowadzić 
działalność także poza granicami kraju. 
 

5) Fundację powołuje się na czas nieokreślony. 
 

6) Nadzór nad Fundacją należy do ministra właściwego do spraw nauki.  
 

7) Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego chronionego prawem oraz pieczęci, według 
wzorów uchwalonych przez Zarząd. 
 

8) Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 
 

9) Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa. 
 

10) Fundacja może być członkiem organizacji krajowych lub międzynarodowych. Decyzję o 
przystąpieniu lub wystąpieniu z takiej organizacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej połowy jej członków uprawnionych do głosowania. 

 
ROZDZIAŁ II 

CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI  
§2 

1) Celami Fundacji są: 
a. popularyzacja nauki wśród ogółu społeczeństwa; 
b. rozwój dialogu między społeczeństwem a środowiskiem akademickim; 
c. działalność organizacyjna i managerska na polu nauki i techniki; 
d. budowanie pozytywnego wizerunku naukowców oraz naukowczyń i nauki; 
e. działalność na rzecz otwartej i szeroko dostępnej nauki; 
f. podkreślanie znaczenia badań naukowych i naukowości jako istotnych w poszukiwaniu 

prawdy będącej jedną z wartości demokratycznych. 
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2) Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
a. organizację  konferencji, spotkań  tematycznych, seminariów, szkoleń, warsztatów, 

pikników, festiwali, wyjazdów i innych wydarzeń; 
b. utrzymywanie kontaktów i współpracę z  osobami, organizacjami  i  instytucjami 

działającymi na rzecz  równoważnych lub podobnych celów, zarówno w kraju, jak i za 
granicą; 

c. prowadzenie strony internetowej lub działalność w ramach mediów społecznościowych; 
d. tworzenie i rozpowszechnianie  materiałów  popularnonaukowych (w  tym artykułów,  

książek,  nagrań, filmów, animacji, grafik) oraz promowanie ich w mediach (w  tym  w 
prasie,  Internecie, telewizji, mediach społecznościowych); 

e. współpracę ze szkołami i jednostkami oświatowymi; 
f. działalność dydaktyczną; 
g. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej; 
h. udzielanie wsparcia naukowcom i naukowczyniom atakowanym ze względu na prowadzoną 

działalność naukową; 
i. udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami Fundacji. 

 
ROZDZIAŁ III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI  
§ 3 

1) Majątek Fundacji składa się z: 
a. Funduszu Założycielskiego w kwocie 4000zł, o którym mowa w akcie notarialnym jej 

ustanowienia; 
b. nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację w toku jej działania; 
c. środków finansowych uzyskanych przez Fundację w toku jej działania; 

 
2) Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić w 

szczególności z następujących źródeł: 
a. dotacje, subwencje, granty, 
b. spadki, zapisy,  
c. środki pochodzące od sponsorów,  
d. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,  
e. dochody z majątku Fundacji,  
f. odsetki od lokat kapitałowych, świadczenia z papierów wartościowych i innych 

instrumentów finansowych, 
g. uczestnictwa w realizacji programów zgodnych z celami fundacji. 

 
3) Przychody z darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów 

statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów własnych Fundacji, chyba że ofiarodawcy 
postanowili inaczej.  
 

4) Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystane tylko zgodnie z celem, dla jakich 
zorganizowano dane wydarzenie.  
 

5) W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o odrzuceniu spadku, 
jeżeli w chwili składania tego oświadczenia oczywistym jest, że aktywa spadku są mniejsze niż długi 
spadkowe.  
 

6) Majątek Fundacji i całość jej dochodów, w tym ewentualne dochody z działalności gospodarczej, 
może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie 
kosztów własnych Fundacji.  
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANY FUNDACJI 
§4 

 
1) Władzami Fundacji są Rada Fundacji, zwana dalej „Radą” i Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.   

 
RADA FUNDACJI 

§ 5 
 

1) Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniodawczym Fundacji. 
 

2) Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków wybieranych na dwuletnią kadencję. Rada wybiera ze 
swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 
 

3) Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
 

4) Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady, na miejsce 
osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 
 

5) Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady oraz 
przewodniczy posiedzeniom Rady. 
 

6) Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 
 

7) Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z 
wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych 
organów, w tym kosztów podróży. 
 

8) Członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady 
powołuje Rada w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zasady wyboru członków rady w 
przypadku wygaśnięcia członkostwa zostaną opisane w Regulaminie Rady.  
 

9) W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go 
członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych 
członków Rady Fundacji. 
 

10) Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:  
a. odwołania przez Radę w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania; 
b. złożenia pisemnej rezygnacji do Przewodniczącego Rady, lub w przypadku rezygnacji 

Przewodniczącego Rady do Zarządu;  
c. utraty praw obywatelskich lub pozbawienia albo ograniczenia wolności wskutek skazania 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 
d. utraty zdolności do czynności prawnych wskutek ubezwłasnowolnienia orzeczeniem sądu; 
e. śmierci. 

 
ZARZĄD FUNDACJI 

§ 6 
 

1) Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  
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2) Zarząd składa się z 2 do 7 osób, w tym Prezesa Zarządu. 
 

3) Zarząd powoływany jest w następujący sposób:  
a. Pierwszy Zarząd, w tym Prezesa Zarządu, powołują Fundatorzy; 
b. Członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia 

składu Zarządu, powołuje Rada w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów 
przy udziale co najmniej połowy jej członków uprawnionych do głosowania; 

c. Prezesa Zarządu w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów powołuje Rada 
spośród członków Zarządu.  

4) Członkowie Zarządu powoływani są na dwuletnie kadencje. 
 

5) Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  
 

6) Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:  
a. odwołania przez Radę w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania; 
b. złożenia pisemnej rezygnacji do Przewodniczącego Rady, lub w przypadku rezygnacji 

Przewodniczącego Rady do Zarządu;  
c. utraty praw obywatelskich lub pozbawienia albo ograniczenia wolności wskutek skazania 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 
d. utraty zdolności do czynności prawnych wskutek ubezwłasnowolnienia orzeczeniem sądu; 
e. śmierci. 

 
7) Fundator może być członkiem Zarządu, jeżeli w tym samym czasie nie sprawuje funkcji członka Rady.  

 
8) Zarząd w całości lub jego poszczególni Członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem 

kadencji, z ważnej przyczyny, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy 
udziale co najmniej połowy jej członków uprawnionych do głosowania.  

  
§ 7 

 
1) Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 
b. realizacja celów statutowych; 
c. sporządzanie planów działania i budżetu; 
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 
f. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu; 
g. wnioskowanie do Rady o połączenie i likwidację Fundacji; 
h. uchwalanie regulaminów, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej; 
i. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji Rady; 
j. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji; 
k. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.  

 
2) Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie rokroczne sprawozdania z działalności Fundacji.  

 
§ 8 

 
1) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, w odstępach nie większych niż trzy miesiące  

 
2) Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy członek Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 2 tygodnie 
przed planowanym spotkaniem.  
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3) O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.  

 
4) Każdy członek Zarządu dysponuje jednym głosem. 

 
5) Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 

połowy jego członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią 
inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  
 

6) Sposób działania Zarządu oraz podział czynności między jego poszczególnymi Członkami określa 
Regulamin uchwalony przez Zarząd.  

 
 

ROZDZIAŁ V 
ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA FUNDACJI 

§ 9 
 

1) Zmian statutu Fundacji, w tym zmian nazwy lub celów statutowych Fundacji, dokonuje Rada z 
własnej inicjatywy lub na pisemny umotywowany wniosek Zarządu. Rada winna ustosunkować się 
do wniosku w terminie 30 dni od dnia następującego po dacie jego otrzymania. 
 

2) Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim, chyba, że Fundatorzy w 
liczbie ponad połowy postanowią inaczej.  
 

3) Zmiany Statutu wchodzą w życie z chwilą dokonania wpisu przez sąd właściwy.  
 

§ 10 
 

1) Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ona ustanowiona lub 
wskutek wyczerpania środków finansowych i majątku.  
 

2) Likwidacja Fundacji następuje z mocy prawa bądź na mocy uchwały o likwidacji podjętej przez Radę 
Fundacji, na wniosek Zarządu, bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków 
Rady uprawnionych do głosowania.  
 

3) W sytuacji, gdy żaden z Fundatorów nie jest członkiem Rady, likwidacja Fundacji wymaga uprzedniej 
pisemnej zgody ponad połowy Fundatorów.  
 

4) Na okres likwidacji Zarząd Fundacji wyznacza likwidatora wyposażając go w niezbędne uprawnienia i 
środki do zakończenia spraw bieżących Fundacji, rozdysponowania pozostałym majątkiem Fundacji i 
przeprowadzenia innych czynności związanych z likwidacją Fundacji, a także przeznaczenie 
składników majątkowych Fundacji po zakończeniu likwidacji.  
 

5) Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:  
 

a. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji; 
b. wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od 

daty zgłoszenia; 
c. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli; 
d. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań; 
e. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji; 
f. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu 

wierzycieli; 
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g. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie 
Fundacji z rejestru; 

h. zapewnienie archiwizacji dokumentów Fundacji.  
 

6) Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w 
Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o podobnych lub zbliżonych celach.  
 

7) Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie wszelkich udzielonych wcześniej pełnomocnictw.  
 

§ 11 
 

1) Dla efektywnego realizowania swych celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych 
celach na warunkach określonych umową zawartą między obiema fundacjami. 
 

2) Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji większością 4/5 głosów. 
 

3) Połączenie nie może nastąpić jeśli w jego wyniku cel ustanowienia Fundacji uległby istotnej zmianie.  
 

4) W sytuacji, gdy żaden z Fundatorów nie jest członkiem Rady połączenie Fundacji z inną fundacją 
wymaga uprzedniej, pisemnej zgody ponad połowy Fundatorów.  

 
 


