
STATUT 
FUNDACJI KAROLA MALAPERTA 

Z DNIA 25 MAJA 2020 R. 
 

§ 1 

1. W dniu 21 maja 2020 r. przed notariuszem Dariuszem Rodeckim prowadzącym Kancelarię 
Notarialną w Kaliszu przy Alei Wolności 17 zostało złożone oświadczenie o ustanowieniu 
fundacji, które zostało przyjęte w formie aktu notarialnego i zapisane w Repertorium A 
pod numerem 2506/2020. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Radosława Krzysztofa Piora, zamieszkałego w Kaliszu 
przy ulicy Stanisława Wojciechowskiego 4/43, zwanego dalej Fundatorem. 

§ 2 

1. Fundacja nosi nazwę FUNDACJA KAROLA MALAPERTA i działa na podstawie ustawy 
z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 46, poz. 203), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 
oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kalisz, a obszarem działania Rzeczpospolita Polska. Fundacja 
może również prowadzić działalność poza granicami kraju. 

3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
4. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz członków organów 

statutowych.  
5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji. 
6. Fundacja może być członkiem innych organizacji. 
7. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i inne nagrody i wyróżnienia 

oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

  
CELE  I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 
§3 

Celami Fundacji są: 

1. Upamiętnienie osoby Karola Malaperta oraz jego współpracowników i innych uczonych.  
2. Popularyzacja astronomii, astronautyki oraz innych nauk ścisłych i technicznych. 
3. Rozwijanie zainteresowania nauką jako obszaru wszechstronnej inspiracji. 
4. Krzewienie holistycznego podejścia do edukacji. 

 

 §4 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizowanie wykładów, zajęć, warsztatów, przedsięwzięć i akcji edukacyjnych, 
popularyzujących naukę, w szczególności astronomię, poszerzających i promujących wiedzę 
oraz wzmacniających znaczenie edukacji. 

2. Wszechstronne działania mające na celu popularyzację historii nauki, w szczególności 
promocję osoby i dokonań Karola Malaperta, wybitnych uczonych polskich i zagranicznych, 
ze specjalnym uwzględnieniem laureatów Nagrody Nobla i innych uznanych w świecie 
naukowym odznaczeń. 
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3. Umożliwianie stałego kontaktu dzieciom, młodzieży i dorosłym z obszarów i środowisk 
oddalonych od ośrodków akademickich, z autorytetami naukowymi, oraz z najlepszymi 
uczelniami wyższymi. 

4. Współpracę z uczelniami wyższymi, autorytetami naukowymi oraz organizacjami 
zorientowanymi na wiedzę, rozwój i edukację, w obszarze upowszechniania światowych 
osiągnięć nauki i techniki, wyjaśniania natury otaczających nas zjawisk i procesów przy 
pomocy naukowych narzędzi i popularyzowania idei nauki jako wartości. 

5. Wspieranie, pobudzanie i promowanie chęci do nauki i pogłębiania wiedzy wśród wszystkich 
grup wiekowych. 

6. Tworzenie, promowanie i udział w działaniach na rzecz równego i szerokiego dostępu do 
wysokiej jakości usług edukacyjnych, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania, statusu 
społecznego czy stopnia niepełnosprawności. 

7. Tworzenie, wspieranie i udział w lokalnych inicjatywach ukierunkowanych na rozwój edukacji 
i podnoszenie poziomu wykształcenia oraz świadomości naukowej, w szczególności 
w zakresie astronomii, nauk ścisłych i przedmiotów pokrewnych. 

8. Współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami w celu promocji astronomii i nauk 
ścisłych poprzez integracyjne działania niestandardowe, np. współpraca w organizacji imprez 
sportowych, kulturalnych, animacyjnych itp. 

9. Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, społecznymi, zawodowymi 
i naukowymi w celu zwiększenia dostępności nauk ścisłych i wiedzy o historii nauki. 

10. Aktywną promocję idei ciemnego nieba, oszczędności energii i ekologii poprzez podnoszenie 
świadomości społeczeństwa. 

11. Promowanie i rozwój młodych talentów, w szczególności talentów w zakresie nauk ścisłych 
12. Aktywizacja społeczeństwa lokalnego do udziału w przedsięwzięciach o charakterze 

promocyjnym i inspiracyjnym w zakresie celów Fundacji. 
13. Promocja i organizacja wolontariatu w celu realizacji ogólnych i szczególnych działań 

w ramach realizowanych projektów. 
14. Działania na rzecz ochrony zabytków i rozwijania infrastruktury związanej z upamiętnieniem 

postaci Karola Malaperta i innych uczonych powiązanych  z astronomią oraz naukami 
pokrewnymi. 

15. Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych. 

 

  
§ 5 

  
Zabrania się: 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jego 
Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają 
w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
powinowactwa lub pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani 
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”. 

2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jego Fundatora, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach 
preferencyjnych. 

3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 
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4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Fundacji, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

5. Wykorzystywania majątku Fundacji przez Fundatora, członków organów, pracowników 
i osoby trzecie, którym ten majątek został użyczony do prowadzenia działalności w celu 
osiągnięcia zysku. 

  
MAJĄTEK FUNDACJI 

 
§ 6 

  
Majątek Fundacji stanowią: 

1. Przekazany przez Fundatora wkład gotówkowy w wysokości 500 zł na działalność statutową. 
2. Środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w toku 

działalności. 
3. Środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne aktywa nieodpłatnie przekazane Fundacji 

przez Fundatora, członków organów, pracowników i osoby trzecie. 

 

 
§ 7 

  

1. Dochodami Fundacji są m.in.: 
1.1. dobrowolne świadczenia, darowizny, spadki i zapisy pochodzące od osób fizycznych, 

prawnych, krajowych i zagranicznych. 
1.2. odsetki kapitałowe, dochody z nabytego przez Fundację majątku ruchomego, 

nieruchomego i praw majątkowych, 
1.3. dochody ze zbiórek publicznych, 
1.4. subwencje i dotacje. 

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność 
statutową. 

§ 8 
  

1. Fundacja może korzystać z kredytów bankowych, a także zaciągnąć pożyczki. 
2. Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walutach obcych w bankach 

na zasadach obowiązujących osoby prawne. 

 
  

 § 9 
 

ORGANY STATUTOWE FUNDACJI I ORGANIZACJA FUNDACJI 
 

1. Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd Fundacji. 
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§ 10 

 
ZARZĄD 

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób. 
2. Członków Zarządu pierwszej kadencji powołuje Fundator. 
3. Fundator ma prawo zasiadania w Zarządzie Fundacji. 
4. Zarząd powoływany jest na 5-letnią kadencję. 
5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
6. Obowiązkiem Zarządu pierwszej kadencji jest powołanie Rady Fundacji poprzez zmianę 

Statutu oraz nadanie Radzie Fundacji uprawnień do powoływania i odwoływania Członków 
Zarządu. 

7. Każdy członek Zarządu ma jeden głos. 

  
§11 

  

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
1.1. złożenia pisemnej rezygnacji, 
1.2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
1.3. śmierci członka Zarządu, 
1.4. upływu kadencji, 
1.5. odwołania przez Fundatora. 

2. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, powołanie członka następuje na okres jaki 
pozostał do końca kadencji dla pozostałych członków Zarządu. 

3. W przypadku powołania innych organów Fundacji, kompetencje i sprawy niezastrzeżone 
wyraźnie do kompetencji innych organów należą do Zarządu. 

  
§12 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

2.1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, planowanie, kierowanie, realizacja i ocena 
bieżącej działalności Fundacji, 

2.2. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 
2.3. podejmowanie uchwał o powstaniu i zmianach statutu Fundacji, 
2.4. podejmowanie uchwał o połączeniu z inną fundacją lub likwidacji Fundacji, 
2.5. realizacja celów statutowych, 
2.6. sporządzanie planów działania i budżetu, 
2.7. sprawowanie Zarządu nad majątkiem Fundacji, 
2.8. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym zawieranie umów z podmiotami 

zewnętrznymi w imieniu fundacji, 
2.9. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

2.10. uchwalanie regulaminów, 
2.11. powoływanie pełnomocników, 
2.12. podejmowanie decyzji o członkostwie Fundacji w innych organizacjach. 
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§13 
  

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał. 
2. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy z Członków Zarządu, przesyłając informację 

o terminie i miejscu pocztą elektroniczną, lub innym środkiem komunikacji elektronicznej, 
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 10 dni przed 
planowaną datą spotkania. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
4. Zarząd co roku, do dnia 31 stycznia, zobowiązany jest przedkładać Roczne Sprawozdanie 

z działalności Fundacji, ministrowi ds. edukacji. 
5. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać 

konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie 
odpowiednich opracowań. 

6. Decyzje zarządu mają formę uchwał. Do ważności uchwał wymagana jest obecność 
co najmniej 2 członków Zarządu. 

7. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze 
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 

8. Uchwały Zarządu mogą być także podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta pisemnie 
lub przy wykorzystaniu powyższych środków jest ważna pod warunkiem, że wszyscy 
członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.  

  
 
  

REPREZENTACJA FUNDACJI 
 

§14 
  

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj Członkowie Zarządu działając łącznie. 
 
 

§15 
  

1. Z Członkami Zarządu lub organizacjami, które reprezentują Członkowie Zarządu mogą być 
zawarte umowy o pracę lub o wykonanie czynności wynikających z umów cywilno-prawnych.  

2. Umowę z Członkiem Zarządu zawrzeć może dwóch innych Członków Zarządu działając 
łącznie. 

  
 
 
  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§16 
  

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. 
2. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach, jeżeli fundacja powstała 

w wyniku połączenia przejmie cele, dla których powstała i które realizuje Fundacja. 
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3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej 
większością głosów. 

4. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.  

5. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 
6. W razie likwidacji Fundacji, majątek Fundacji zostanie przekazany, z zastrzeżeniem treści art. 

5 ust.3 ustawy o fundacjach, na realizację celów, dla których Fundacja została ustanowiona, 
bądź celów zbliżonych, instytucjom wskazanym przez Zarząd Fundacji. 

 

§17 
  

1. Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Zarządu Fundacji podjętej zwykłą 
większością głosów. 

2. Zmiana celów Fundacji możliwa jest w następujących okolicznościach: 
2.1. zaistnieje faktyczna lub prawna przeszkoda w realizacji dotychczasowego celu 

fundacji, 
2.2. nastąpi całkowite zrealizowanie celu, dla którego fundacja została ustanowiona, 
2.3. cel fundacji stwarza niebezpieczeństwo dla interesów ogółu społeczeństwa czy grupy 

społeczeństwa na skutek nagłej zmiany stosunków czy położenia, która nastąpiła 
w trakcie działalności fundacji a której nie można było wcześniej przewidzieć. 

3. Decyzje w przedmiocie zmiany celu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, w drodze uchwały 
podjętej zwykłą większością głosów. 
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