Statut Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
§1
1. Mirosław Szala, zwany dalej „Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym
sporządzonym dnia 21 lipca 2014 r. przez notariusza Alicję Deczkowską w
Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ul. Chopina 7/2 Fundację pod nazwą
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL zwaną w dalszej części
statutu „Fundacją”. Fundacja może używać skrótu „TYGIEL” oraz jej nazwy w
języku angielskim o następującym brzmieniu: Foundation for the promotion of
science and development „TYGIEL”.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991 r. Nr 46 poz. 203) oraz postanowień
niniejszego Statutu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Lublin.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z
zastrzeżeniem, że może ona prowadzić działalność również poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§3
1. Celem Fundacji jest:
-

wspieranie inicjatyw o charakterze naukowym, naukowo-badawczym i
badawczo-wdrożeniowym;
upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych i badawczych,
wspieranie działań na rzecz poprawy jakości prowadzonych badań naukowych;
promocja komercjalizacji wyników badań;
rozwój innowacyjności i interdyscyplinarności;
prowadzenie i wpieranie działalności edukacyjnej na rzecz wszechstronnego
rozwoju i wzrostu poziomu edukacji społeczeństwa.
§4

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a) współpracę z ośrodkami naukowymi, samorządami, instytucjami biznesowymi,
przedsiębiorcami oraz innymi organizacjami pozarządowymi i innymi
instytucjami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

b) organizację wykładów, pokazów, konferencji, szkoleń, seminariów oraz innych
przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym mających na celu upowszechnianie
wyników badań i wzrost poziomu edukacji społeczeństwa;
c) wspieranie inicjatyw o charakterze naukowym oraz pomoc w realizacji badań
naukowych;
d) promowanie osiągnięć naukowych;
e) programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej, studentów,
wolontariuszy, praktykantów oraz specjalistów różnych dziedzin;
f) podejmowanie działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym;
g) prowadzenie działalności edycyjnej, redaktorskiej oraz wydawniczej w zakresie
realizacji celów statutowych;
h) działania mające na celu realizację projektów edukacyjnych;
i) działania mające na celu realizację projektów naukowych w szczególności
międzyuczelnianych i interdyscyplinarnych;
j) prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjno-doradczej.
2. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja oprócz realizacji inicjowanych
przez siebie przedsięwzięć może również współpracować z innymi
organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia
finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także tworzyć i przystępować do
spółek prawa handlowego.
§5
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji jej celów.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio
pośrednictwem wyodrębnionych jednostek organizacyjnych.
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3. Działalność gospodarcza Fundacji może polegać na wniesieniu do spółki prawa
handlowego części majątku Fundacji.
4. Dochody z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej służą
wyłącznie realizacji celów statutowych.
5. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji obejmuje, zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności:
 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach;
 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;




























58.11.Z Wydawanie książek;
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami
informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
(hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych;
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
nie sklasyfikowana;
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania;
72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych;
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych;
73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie
sklasyfikowane;
85.10.Z Wychowanie przedszkolne;
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych;
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych.
§6

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset
złotych) oraz inne aktywa nabyte przez Fundację w toku działalności.
2. Kwota 1.000 zł (tysiąca złotych) zostaje przeznaczona na działalność
gospodarczą Fundacji.
3. Środki na realizację celów Fundacji i prowadzenie jej działalność pochodzą
między innymi z:
a) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora;

b) darowizn, spadków i zapisów;
c) dotacji, subwencji oraz grantów;
d) dochody z darów, zbiórek i imprez publicznych;
e) odsetek i depozytów bankowych;
g) aukcji internetowych;
f) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§7
1. Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd.
2. Fundacja dla właściwego realizowania celów statutowych może powoływać
także inne organy, w szczególności Radę Fundacji, Radę Programową oraz
inne, jeżeli Zarząd uzna je za konieczne.
3. Nowe organy w Fundacji powołuje Zarząd.
§8
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Prezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.
4. Członkowie Zarządu powołują spośród siebie Prezesa Zarządu w przypadkach,
o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 in fine lub ust. 2, z zastrzeżeniem § 11 ust.
5 zd. 2.

§9
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
określanie głównych kierunków działalności Fundacji;
uchwalanie rocznych planów finansowych;
uchwalanie regulaminów;
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
ustalenie wielkości zatrudnienia oraz wysokości zarobków pracowników
Fundacji;
f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących Fundacji, w tym
decyzji o połączeniu z inną Fundacją, przystąpieniu do spółek i organizacji
gospodarczych oraz o likwidacji Fundacji.
g) przyjmowanie darowizn, zapisów, spadków, subwencji i dotacji.
a)
b)
c)
d)
e)

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał zwykłą
większością głosów, w razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu. Postanowienie ust. 3 zd. 1 nie stosuje się do jednoosobowego
Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu za pomocą listów poleconych lub
drogą elektroniczną na wskazany przez członków Zarządu adres e-mailowy lub
przez wręczenie i podpisanie pisemnego zaproszenia na Posiedzenie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest sporządzać Roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji za poprzedni rok.
§ 10
1. Członkowie Zarządu mogą wykonywać swe funkcje w ramach stosunku pracy
lub w ramach wolontariatu.
2. Stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji nawiązuje i rozwiązuje Prezes
Zarządu, a w przypadku Prezesa Zarządu – wskazany przez Zarząd inny
członek Zarządu lub powołany w tym celu pełnomocnik na warunkach
wskazanych przez Zarząd.
3. Prezes Zarządu samodzielnie nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z innymi
osobami zatrudnionymi w Fundacji oraz wykonuje inne czynności ze stosunku
pracy wobec pracowników Fundacji. Uprawnienie to wykonywać może także
inny członek Zarządu, po uprzednim upoważnieniu go przez Prezesa Zarządu, z
zastrzeżeniem ust. 2.
4. Wynagrodzenie za pracę Członków Zarządu określa Zarząd.

§ 11
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa, lub w przypadku
rezygnacji Prezesa na ręce innego członka Zarządu,
2) śmierci,
3) odwołania, w szczególności w przypadku działania na szkodę Fundacji,
działania w sprzeczności ze statutem, przepisami prawa bądź aktami
wewnętrznymi, niebrania udziału w pracach Zarządu przez 6 miesięcy,
prawomocne skazanie za przestępstwa przeciwko mieniu, rodzinie,
zdrowiu i życiu lub w innych uzasadnionych przypadkach.

2. Decyzja o odwołaniu członka Zarządu podejmowana jest przez Prezesa
Zarządu.
3. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie wszystkich członków,
odchodzący Zarząd zobowiązany jest do powołania nowego Zarządu.
4. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio do jednoosobowego Zarządu.
5. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie przez Prezesa Zarządu,
odchodzący Prezes Zarządu zobowiązany jest do powołania nowego Prezesa
Zarządu spośród członków Zarządu lub spoza ich grona.
§ 12
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w przypadku wieloosobowego Zarządu
składane są jednoosobowo przez członków Zarządu, w przypadku
jednoosobowego Zarządu – Prezes Zarządu.
§ 13
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą także
dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
§ 14
1. Zarząd podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla
którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i
majątku Fundacji.
2. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd. Zarząd może powołać likwidatorów.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane
na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Zarząd, organizacjom pożytku
publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele
statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

