STATUT FUNDACJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Fundacja, pod nazwą „Nano Carbon Now Foundation”, z siedzibą w Krakowie,
zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Dawida Zająca, Andrzeja Mikułe,
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii
Notarialnej – notariusz Elżbieta Stelmach, notariusz Krzysztof Maj, notariusz
Ryszard Gomółka – spółka cywilna, 31-126 Kraków, ul. Grabowskiego 5/1, dnia
dziewiętnastego marca dwa tysiące czternastego roku (19.03.2014),
Repetytorium A 2084/2014, prowadzonej przez notariusz Elżbietę Stelmach.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
§2
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność
także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Rząska.
3. Nadzór nad Fundacją ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji
sprawuje minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „Ministrem”.

§3
1. Fundacja działa pod nazwą : "Nano Carbon Now Foundation".
2. Fundacja może używać następującego skrótu nazwy: NCN , wyróżniającego ją
znaku graficznego oraz odpowiednika swojej nazwy w językach obcych.
3. Fundacja używa heksagonalnej pieczęci z napisem w otoku.
4. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

1

§4
1. Fundacja może ustanawiać Patronów Honorowych Fundacji oraz członków grup
programowych, według zasad ustalonych przez Radę Fundacji.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom
organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów
Fundacji.
3. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu
przepisów dotyczących rachunkowości.
4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie
na realizację celów statutowych.
§5
Fundacja nie ma prawa:
1) Udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w
stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
„osobami bliskimi”,
2) Przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) Wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków
organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4) Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów
Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
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II. CELE FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW
§6
1. Celem Nano Carbon Now Foundation jest:
1) prowadzenie oraz wspieranie działalności naukowców oraz zespołów
badawczych, pracujących w obszarze nanotechnologii, których to rozwój
posiada znaczenie cywilizacyjne, kulturowe oraz gospodarcze dla Polski
oraz Świata,
2) wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki
gospodarczej,
3) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych
dziedzinach nauki oraz oświaty, a w szczególności prac związanych z
rozwojem
i
wdrażaniem
nanotechnologii,
nanobiomedycyny,
nanomateriałów, nanooptoelektorniki, nanosprzętu,
4) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie
pojętym poradnictwie obywatelskim,
5) wspieranie i organizowanie wszelkich działań związanych z ochroną
zdrowia oraz ochroną środowiska naturalnego,
6) wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych, służących nauce w Polsce,
7) popularyzację idei partycypacji oraz współpracy jednostek naukowych,
badawczych, publicznych oraz prywatnych w celu uzyskania wspólnego
dobra rozumianego przez rozwój wiedzy i nauki oraz płynące z tego faktu
korzyści gospodarczo - społeczne,
8) działalność na rzecz ochrony i restauracji obiektów historycznych i
zabytkowych o charakterze obronnym, a także dworów, pałaców, założeń
parkowych oraz innych budowli, jak również pielęgnowanie i krzewienie
świadomości historycznej.
9) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest:
działalność naukowa, naukowo-techniczna, ochrony zdrowia, oświatowa,
kulturalna, ochrony środowiska, w zakresie kultury fizycznej i sportu,
dobroczynności, pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych.
10) działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego,
a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej
i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce oraz zbliżenia
narodów i państw Europy oraz Świata.
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2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej
i organizacyjnej na rzecz jednostek naukowo-badawczych oraz innych
jednostek prawnych, przy pracach badawczych oraz wdrożeniowych
innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
2) współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej oraz
organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych,
3) współpracę z ośrodkami naukowymi i fundacjami w kraju i za granicą,
4) organizację,
wspieranie
i
dofinansowywanie
krajowych
i międzynarodowych prelekcji, sympozjów, warsztatów, szkoleń oraz
konferencji naukowych, jak również imprez charytatywnych,
artystycznych, w tym wernisaży, wystaw i koncertów, a także imprez
o charakterze sportowym,
5) promocję osiągnięć nauki w dziedzinie nanotechnologii,
6) prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej oraz badawczej,
7) udział w przedsięwzięciach, zgodnych z celami statutowymi Fundacji,
8) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Fundacji.
3. Szczegółowe zasady i warunki realizacji wyżej wymienionych celów określają
regulaminy wewnętrzne Fundacji.

IV. MAJĄTEK FUNDACJI.
§7
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki
finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także
ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte
przez Fundację w toku działania.
§8
1. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
a) darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,
b) dochody z operacji finansowych,
c) odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
d) dotacje i subwencje oraz konkursy grantowe,
e) programy Unii Europejskiej,
f) dochody z praw majątkowych,
g) inne wpływy.
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§9
1. Z dochodów określonych w § 8 Fundacja może tworzyć szczególne fundusze
celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku
lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w
tytułów.
2. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy
celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także
określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach
podejmuje Zarząd Fundacji, kierując się - odnośnie funduszy opisanych w § 8 ust.1
pkt a) - wolą spadkodawców i zapisodawców.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie
przewyższa długi spadkowe.
§ 10
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. O ile uchwała Rady Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji
jest rok kalendarzowy.

V. ORGANY FUNDACJI
§ 11
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
Rada Fundacji
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Rada Fundacji
§ 12
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym
2. Rada składa się z od 3 do 9 członków.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
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. 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. Fundatorzy nie mogą być w
ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji
z członkostwa lub śmierci członka Rady. Rezygnacja nie wymaga uzasadnienia.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo
takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia
funkcji lub trwania stosunku pracy.
9.Rada Fundacji na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów osób
uprawnionych do głosowania powołuje ze swego grona i odwołuje
Przewodniczącego Rady Fundacji lub Wyboru dokonuje w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy swoich członków.
Powołanie następuje na trzyletnią kadencję.
10. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz
zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. Wiceprzewodniczący Rady zastępuje
Przewodniczącego Rady w zakresie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady.
11. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia.
12. Członkom Rady przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów podróży
służbowych związanych z wykonywaniem obowiązków członka Rady do wysokości- w
każdym miesiącu kalendarzowym- jednego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym
kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
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13. Członkowie Rady Fundacji powinni reprezentować różne, spośród następujących,
domen nauki:
a) nauki ścisłe,
b) nauki humanistyczne,
c) nauki medyczne,
d) nauki techniczne,
e) nauki przyrodnicze,
f) nauki rolnicze, o środowisku i żywności,
g) społeczne, ekonomiczne i prawnicze.
§ 13
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
raz na sześć miesięcy.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo
na wniosek Zarządu, 1/3 członków Rady Fundacji lub Fundatorów, zgłoszony na
piśmie.
3. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia
Wiceprzewodniczący.
4. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni Fundatorzy i członkowie Zarządu
Fundacji.
5. Każdy Członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji
oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Rady, Zarządu
i pracowników Fundacji.
§ 14
1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Z zastrzeżeniem postanowień Statutu, uchwały zapadają zwykłą większości głosów
przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równej ilości
głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady. Uchwały Rady Fundacji
w przedmiocie odwołania lub powołania Członków Zarządu zapadają w głosowaniu
jawnym.
3. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczący. Przewodniczący Rady Fundacji
pozostaje w stałych kontaktach z Zarządem Fundacji i Fundatorami.
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§ 15
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
b) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia,
c) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu
i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
d) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
e) wytyczanie głównych kierunków i metod działania Fundacji, w tym określanie
programów działania oraz zasad wspierania projektów, w tym przede wszystkim
warunków przyznawania pomocy przez Fundację oraz wymogów, jakim powinny
odpowiadać sprawozdania sporządzane przez podmioty korzystające z pomocy
Fundacji,
f) nadzór nad działalnością Fundacji,
g) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją
lub o likwidacji Fundacji,
h)zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
i) zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu.
§ 16
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 17
1. Zarząd składa się z nie więcej niż trzech osób, w tym Prezesa Zarządu Fundacji,
powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Prezes i Wiceprezes Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji
w głosowaniu jawnym, w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną większością
głosów, nie mniej niż 3 (trzy) głosy oddane za uchwałą, w następujący sposób:
1) Prezes Zarządu – spośród kandydatów wskazanych przez Radę Fundacji,
2) Wiceprezesi Zarządu- na wniosek Prezesa Zarządu.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
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4. Rada Fundacji zasięga opinii Fundatorów o kandydatach na Prezesa Zarządu
Fundacji.
5. Rada Fundacji może powierzyć poszczególnym Członkom Zarządu określone
obowiązki. zakres i rodzaj obowiązków, jaki może być powierzony poszczególnym
Członkom Zarządu określa Regulamin pracy Zarządu zatwierdzony przez Radę
Fundacji.
6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie
przez wszystkich członków Rady.
§ 18
1.Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd Fundacji zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji
pozostałych organów Fundacji.
2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) kierowanie działalnością Fundacji i sprawowanie zarządu nad jej
majątkiem,
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
c) opracowanie i realizowanie rocznych i wieloletnich programów działania
Fundacji oraz planów finansowych,
d) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
e) określanie struktury organizacyjnej Fundacji,
f) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagrodzeń oraz
innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących
z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
g) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
h) realizowanie uchwał Rady Fundacji,
i) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów,
j) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu
Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
§ 19
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
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3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd co roku, do dnia 29 grudnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie
Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
a) Prezes Zarządu Fundacji - jednoosobowo – lub Dwaj Wiceprezesi –
Działający łącznie - w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników
oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych,
b) Wiceprezes i Pełnomocnik – działający łącznie w granicach
pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi,
c) Dwaj pełnomocnicy – działający łącznie w granicach udzielonego
pełnomocnictwa.

VI. ZMIANA STATUTU
§ 20
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.

VII. POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
§ 21
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 Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego
decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają
zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
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VIII. LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Zarządu Fundacji bądź
inna osoba wyznaczona przez Radę Fundacji. Likwidatorowi w okresie likwidacji
przysługują prawa i obowiązki Zarządu.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która
w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej
Polskiej fundacji o zbliżonych celach lub instytucji, których działalność odpowiada
bieżącym celom Fundacji.
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