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STATUT FUNDACJI ART OF SCIENCE
ZAREJESTROWANA W SADZIE REJONOWYM LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
KRS 0000460779 NIP 9191826536 REGON 061564206

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą “ART OF SCIENCE", zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez Grzegorza Adamczuka,
zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joannę Bednara-Michalczyk
w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ul. Spokojnej 8a w dniu 10 kwietnia 2013 r., Repertorium A Nr: 2273/2013.
§2
1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r.
Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. informatyzacji.
§4
1. Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazwy: “AoS” oraz odpowiedników swojej nazwy w językach
obcych.
2. Fundacja ma prawo używania oraz ochrony pieczęci oraz wyróżniającego znaku graficznego.
§5
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa polskiego i właściwego prawa obcego.
§ 5a
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II
CELE, ŚRODKI I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
Celem Fundacji jest wszechstronna działalność wspomagająca rozwój gospodarki i nauki, w szczególności rozwój
społeczeństwa informacyjnego i technicznego poprzez działania wspierane przez edukację, oświatę i wychowanie,
kulturę, sztukę oraz ekologię.
§7
Cel określony w § 6 Fundacja realizuje poprzez:
a. organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, programów, kampanii społecznych
i kampanii edukacyjnych;
b. wspieranie i propagowanie inicjatyw pedagogicznych, kulturalnych i społecznych;
c. prowadzenie, wspieranie organizacyjne i finansowanie szkoleń dla nauczycieli i młodzieży ze szkół i placówek
oświatowych;
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integrację działań różnych środowisk, grup społecznych w celu propagowania edukacji techniczno-informatycznej
i przyrodniczej;
wspieranie organizacyjne oraz finansowanie szczególnie wartościowych działań w zakresie kultury i sztuki na
rzecz edukacji techniczno-informatycznej i przyrodniczej;
wspieranie organizacyjne, finansowanie I współfinansowanie inicjatyw ogólnopolskich, lokalnych i regionalnych
w zakresie wymienionym w celu działania Fundacji;
działanie na rzecz ochrony środowiska;
prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej;
tworzenie, gromadzenie, segregowanie i udostępnianie informacji i literatury w zakresie wymienionym w celu
działania Fundacji;
prowadzenie badań i analiz służących realizacji celu Fundacji;
organizację konkursów dla osób fizycznych oraz udzielanie dotacji organizacjom na realizację przedsięwzięć
zgodnych z celem Fundacji;
promocję i organizację wolontariatu;
organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, sympozjów, konferencji, odczytów itp.;
współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz samorządami i władzami publicznymi w zakresie
wymienionym w celu działania Fundacji.

§ 7a
Szczegółowe zasady i warunki realizacji wyżej wymienionych celów określają regulaminy wewnętrzne Fundacji.
§8
1. Fundacja do realizacji swych celów statutowych może zatrudniać pracowników i pozyskiwać wolontariuszy.
2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym
w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację działalności innych osób i instytucji zbieżnej z jej celami.
Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany prze Fundatora w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
1 a. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności, poza funduszem założycielskim, mogą
pochodzić z:
a. dotacji, subwencji, grantów przekazywanych przez inne instytucje,
b. darowizn spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
c. dochodów z aukcji, kwest, zbiórek i imprez publicznych oraz prywatnych,
d. majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź
nieodpłatnie,
e. przychodów z odpłatnej działalności statutowej,
f. sponsoringu,
g. odsetek i depozytów bankowych,
h. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych w szczególności papierów wartościowych
i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
i. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§ 10
W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan
czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§ 11
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Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację celów statutowych
określonych w Statucie, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej .
§ 12
Na działalność gospodarczą zostaje przeznaczone 1000 zł (tysiąc złotych).
§ 12 a
Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
§ 12 b
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie
z przepisami polskiego prawa dewizowego.
Rozdział IV
ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI
§ 13
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z minimum 3 osób, w tym Prezesa Zarządu.
2a. Zarząd Fundacji jest powoływany przez Fundatora lub jego zstępnych i/lub pełnomocników w drodze uchwały.
3. Kadencja zarządu trwa 5 lat. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoją funkcję przez więcej niż jedną kadencję.
4. Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego Zarządu Fundacji i staje na jego czele, jako Prezes Zarządu.
5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą:
1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji,
2. odwołania członka Zarządu
3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej,
4. śmierci członka Zarządu,
6. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji określonej
w ust. 1.
§ 14
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. reprezentacja Fundacji na zewnątrz,
c. kierowanie realizacją i wykonywanie celów statutowych,
d. administrowanie majątkiem Fundacji,
e. sporządzanie sprawozdań i przedstawianie ich właściwym organom, zgodnie z przepisami prawa,
f. ustanawianie wewnętrznej organizacji Fundacji,
g. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu. i przedstawianie ich Fundatorowi,
h. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
i. uchwalanie zmian w statucie.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie
stanowią inaczej. Głosowanie odbywa się w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku
równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
6. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z porządkiem obrad, z własnej inicjatywy, lub na wniosek:
a. innego Członka Zarządu,
b. Fundatora.
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8. Projekty uchwał wraz z niezbędnymi dokumentami powinny być dostarczone Członkom Zarządu, co najmniej na 2
dni przed terminem posiedzenia Zarządu, na którym mają być podjęte. W wyjątkowych sytuacjach, za uprzednim
powiadomieniem przez Prezesa Zarządu, projekty uchwał i niezbędne dokumenty mogą być dostarczone
Członkom Zarządu na jeden dzień przed terminem posiedzenia Zarządu.
Zarówno zwołanie posiedzenia Zarządu z określonym porządkiem obrad, jak i wszelkie materiały i dokumenty na
posiedzenie Zarządu, mogą być przekazywane Członkom Zarządu w formie papierowej lub elektronicznej.
§ 15
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać również inny członek Zarządu na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Prezesa.
§ 16
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
§ 17
1. Do obowiązków i kompetencji Fundatora należy:
a. ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji,
b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.
c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie jego członkom absolutorium
z działania,
d. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
e. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
f. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i działania Fundacji,
g. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych mu przez Zarząd,
h. zatwierdzanie zmian w statucie.
2. Fundator podejmuje swoje decyzje w formie pisemnych uchwał. Fundator podejmuje uchwały na wniosek Zarządu
Fundacji lub samodzielnie.
Rozdział IV a
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 17a
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
§ 17b
Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
a. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki - 93.21.Z
b. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - 93.29.Z
c. Produkcja gier i zabawek - 32.40.Z
d. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z
e. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach - 47.89.Z
f. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 47.91.Z
g. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - 85.52.Z
h. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B
i. Działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z
j. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – 90.01.Z
k. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – 58.21.Z
l. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z
m. Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z
n. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – 77.33.Z
o. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane –
77.39.Z
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p. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z
q. Działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z
r. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z
s. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana –
82.99.Z
t. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.65.Z
u. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z
v. Wydawanie książek – 58.11.Z
w. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z
x. Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z
y. Opieka dzienna nad dziećmi – 88.91.Z
z. Działalność obiektów kulturalnych - 90.04.Z
§ 17c
Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi
podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 17d
1. Kierowanie działalnością gospodarczą Zarząd może powierzyć jednemu spośród członków lub innej osobie.
2. Decyzje w sprawie zatrudniania pracowników podejmuje Zarząd Fundacji.
3. Działalność gospodarcza nadzorowana jest przez Prezesa Zarządu lub członka Zarządu na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa.
Rozdział V
ZMIANA STATUTU, LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 18
Zmian w Statucie, w tym zmian w określaniu celów Fundacji, środków i zasad działania Fundacji, dokonuje Zarząd
Fundacji. Zmiany w Statucie wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.
§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych lub w razie wyczerpania się środków finansowych
i majątku Fundacji.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatora.
4. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu.
5. Do likwidatora stosują się odpowiednie postanowienia Statutu o Zarządzie.
6. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności ciążących na Fundacji, przeznacza się na cele
zbieżne z celami statutowymi, określone przez Fundatora.

GRZEGORZ ADAMCZUK

GRZEGORZ ADAMCZUK

fundator

prezes zarządu

MAGDALENA OLBROMSKA

MARCIN KAWECKI

PAULINA OBARA

członkowie zarządu
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