Statut
Fundacji Badań Wiejsko-Miejskich
RURalI (Rural and Urban Research)
Postanowienia ogólne
§1

1. Powołuje siy Fundacjy o nazwie "Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich
2.
3.

RURall (Rural
and Urban Research)", zwaną dalej Fundacją.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać siy tłumaczeniem nazwy
w wybranych jyzykach.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§2

1.
2.
3.

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami, jeżeli wymaga
tego realizacja celu Fundacji.
Czas działania Fundacji jest nieokreślony.
§3

1.
2.

Fundatorem Fundacji jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk,
zwany dalej "Fundatorem".
Fundacja została ustanowiona przez Fundatora na podstawie aktu notarialnego Rep. A
nr 1388/2020, sporządzonego przez notariusza Bartłomieja Jabłońskiego w Kancelarii
Notarialnej przy ul. Żelaznej 41 lok. 7 w Warszawie w dniu 11 marca 2020r i działa
na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 2018r., poz.
1491, z późnozm.), zwanej dalej "Ustawą" oraz postanowień niniejszego Statutu.
§4

1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. W celu realizacji zadań statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników, jak
również zawierać w tym celu inne umowy cywilnoprawne.
3. Fundacja posługuje siy pieczycią z nazwą Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall
(Rurai and Urban Research).
4. Zarząd Fundacji może starać siy o status organizacji pożytku publicznego na
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku O działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późnozm.).
Cel, zasady i formy działania Fundacji
§5
Celem Fundacji jest:
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a) wspieranie działalności Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
(dalej: "IR WiR PAN") oraz działalności zawodowej i społecznej pracowników,
doktorantów i osób afiliowanych przy IRWiR PAN;
b) wspieranie i prowadzenie badań naukowych z zakresu nauk społecznych i innych
pokrewnych, na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i miejskich;
c) upowszechnianie wyników badań i popularyzacja wiedzy o rozwoju społecznym,
gospodarczym i terytorialnym obszarów wiejskich i miejskich;
d) ochrona dziedzictwa kulturowego;
e) wspieranie działalności i inicjatyw organów administracji publicznej oraz instytucji i

organizacji z zakresu wiedzy o rozwoju społecznym, gospodarczym i terytorialnym
obszarów wiejskich i miejskich.
f) wspieranie działalności wydawniczej;
g) propagowanie idei Fundacji w kraju i za granicą;
h) gromadzenie środków finansowych na potrzeby Fundacji;
i) wspieranie statutowej działalności towarzystw naukowych i placówek naukowych,
których zadania i/lub cele są zbieżne z celem Fundacji.
§6
Fundacja realizuje swój cel poprzez:
a) wspieranie działalności IRWiR PAN oraz działalności zawodowej i społecznej
pracowników, doktorantów i/lub osób afiliowanych przy IRWiR PAN, w
szczególności poprzez:
pozyskiwanie środków na wsparcie działalności IRWiR PAN, w szczególności
na badania naukowe, działalność. edukacyjną, wydawniczą, archiwalną,
konserwatorską i popularyzatorską oraz cyfryzacjy zasobów;
_ dofinansowywanie zakupu aparatury i materiałów niezbydnych do realizacji
projektów;
_ dofinansowywanie badań naul.5owych,działalności edukacyjnej, wydawniczej,
konserwatorskiej i popularyzątorskiej oraz cyfryzacjy zasobów;
przyznawanie nagród, stypendiów i grantów badawczych;
organizacjy szkoleń, seminariów, konferencji i innych wydarzeń;
_ opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawach odznaczeń i nagród
(państwowych, resortowych i regionalnych);
b) prowadzenie badań naukowych z zakresu nauk społecznych i innych pokrewnych na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich. i miejskich, również we współpracy z innymi
osobami prawnymi i fizycznymi;
c) prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej i marketingowej w zakresie nauk
społecznych i innych pokrewnychnąrzecz rozwoju obszarów wiejskich i miejskich,
również we współpracy z innymios9bą.mi prawnymi i fizycznymi;
d) prowadzenie działalności na rzecz ()Cł):rOl1Y, konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa
kulturowego, również we współpracy zil1l1ymi osobami prawnymi i fizycznymi;
e) prowadzenie działalności gospodąrczej w kraju i za granicą, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie pr~epis.arnipowszechnie obowiązującego prawa;
f) przyjmowanie środków finansowych, rzeczowych oraz wartości niematerialnych i
prawnych pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób fizycznych i podmiotów
gospodarczych, krajowych i zagranicznych;
g) współpracy z instytucjami naukowymi, edukacyjnymi, muzeami, organizacjami, w
tym organizacjami społecznymi oraz z władzami ustawodawczymi, organami
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administracji rządowej i samorządowej oraz związkami wyznaniowymi,
podejmującymi działania na rzecz i w zakresie wykorzystania i popularyzowania
wyników prac badawczych z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i miejskich;
h) rozpowszechnianie i propagowanie wśród społeczeństwa celu Fundacji;
i) inne formy działalności pozwalające czynnie realizować cel Fundacji.
§7
Fundacja nie może działać na szkody IRWiR PAN i podejmować działań konkurencyjnych
wobec działańIRWiR PAN.
Działalność gospodarcza i majątek Fundacji
§8
Na realizacjy celu Fundacji IRWiR PAN przeznacza sumy 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)stanowiącą fundusz założycielski Fundacji, przy czym z sumy tej kwoty 1.000,00 zł Geden
tysiąc złotych) IRWiR PAN przeznacza na działalność gospodarczą Fundacji, służącą
realizacji jej celu.
§9
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
2.
3.
4.
5.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
darowizn, zapisów testamentowych, spadków;
dotacji, subwencji i grantów, w tYm otrzYmywanych z zagranicy;
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, w tym pochodzących ze sprzedaży
biletów na wydarzenia organizowane przez Fundacjy i/lub stanowiących dochód z
tzw. cegiełek charytatYWnych;
dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, w tym w szczególności z odsetek z
rachunków bankowych, wkładów i lokat bankowych oraz praw majątkowych
należących do Fundacji;
dobrowolnych wpłat,
działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundacjy;
innych wpływów bieżących.
Przyjycie przez Fundacjy spadku nie może powodować przejycia długów spadkowych,
przewyższających czystą wartość mienia przejmowanego.
W sprawach dotyczących przyjycia spadku lub darowizny stosowne oświadczenie
składa Zarząd Fundacji.
Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów testamentowych mogą
być wykorzystane na realizacjy celu Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili
.
.
maczeJ.
Całość dochodów, w tym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
uzyskiwanych przez Fundacjy jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
§ 10

Zabrania siy:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
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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";
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub
pracowników oraz na rzecz Osób Bliskich członków, członków organów lub
pracowników Fundacji, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to nast«puje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach;
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji;
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich Osoby Bliskie, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich.lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§11
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
a) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (74.90.Z);
b) Stosunki mi«dzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
c) Wydawanie książek (58.11.Z);
d) Wydawanie gazet (58.13.Z);
e) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
f) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);
g) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
h) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych (72.19.Z);
i) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
humanistycznych (72.20.Z);
j) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
k) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
l) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
m) Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą
oraz pozostałymi usługami społec~ymi, .z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
(84.12.Z);
n) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z).
§ 12
1.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez
wyodr((bniony organizacyjnie w jej strukturze oraz pod wzgl«dem finansowoksi((gowym zakład gospodarczy i/lub inne wyodre;;bnioneorganizacyjnie oraz pod
wzgl((dem finansowo-ksie;;gowymjednostki organizacyjne.
2. Działalność gospodarczą, prowadzoną bezpośrednio przez Fundacjt( organizuje i
kieruje nią Zarząd Fundacji.
3. Wydzielonymi zakładami gospodarczymi i/lub innymi jednostkami organizacyjnymi
kierują ich dyrektorzy i/lub kierownicy powoływani i odwoływani przez Zarząd
Fundacji.
Strona 4 z 9

ćk,

4.

Wydzielony zakład gospodarczy i/lub inna jednostka organizacyjna podlega
Zarządowi Fundacji, który w regulaminie organizacyjnym wyodrt(bnionego zakładu
gospodarczego i/lub innej jednostki organizacyjnej określa przedmiot jego
działalności oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów
gospodarczych.
§13

Fundacja prowadzi gospodarkt(finansową i ewidencjt( ksi((gową na zasadach przewidzianych
dla osób prawnych, na podstawie przepisów odr~bnych.

§ 14
Koszty administracyjne, organizacyjne, wydatki na działalność marketingową Fundacji
wyodr((bnionew planie finansowym pokrywane są z majątku Fundacji.
§ 15
Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd.
Władze Fundacji
§ 16
Organami Fundacji są:
a) Zarząd;
b) Rada Fundacji.
§ 17
1.
2.
a)
b)
c)
3.
4.
5.
6.
a)
b)
7.
a)
b)

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentujeją na zewn((trz.
Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator w Statucie. W skład pierwszego Zarządu
Fundacji Fundator powołuje nast((pująceosoby:
Marek Władysław Kłodziński - Prezes Zarządu;
Sławomir Marcin Kalinowski - Wiceprezes Zarządu;
Łukasz Komorowski - Sekretarz Zarządu;
Zarząd Fundacji składa sit( od trzech do pit(ciu członków w tym: Prezesa Zarządu,
Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza Zarządu. Liczb(( członków Zarządu, z wyjątkiem
pierwszego składu Zarządu powołanego przez Fundatora, określa Rada Fundacji.
Przed upływem kadencji Zarządu, Rada Fundacji może dokonywać zmian jego składu
tylko z ważnych i uzasadnionych przyczyn.
Kadencja Zarządu trwa 2 (dwa) lata. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swoje
funkcje ponownie.
Członkiem Zarządu Fundacji:
nie mogą być osoby pełniące jakiekolwiek funkcje w Radzie Fundacji;
nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przest((pstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przest((pstwoskarbowe.
Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek:
ustąpienia z pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji;
śmierci członka Zarządu Fundacji;
Strona5 z 9

c&-

c) odwołania z pełnionej funkcji;
d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestypstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestliPstwo skarbowe.
8. Ustanie członkostwa w Zarządzie Fundacji stwierdza Rada Fundacji, na podstawie
podjlitej uchwały.
9. Posiedzenie Zarządu może być zwołane przez każdego z członków Zarządu, na jego
pisemny wniosek oraz na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady
Fundacji.
10. Posiedzenia i uchwały Zarządu Fundacjj są dokumentowane w ksiydze protokołów i
uchwał.
11. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą whikszością głosów, w obecności co najmniej
Fundacji, a w przypadku równej liczby
połowy ogólnej liczby Członków Ząrzą/iu
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
12. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch
członków Zarządu łącznie.
13. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie od Fundacji, jedynie za
działalność niezwiązaną ze sprawowaną fi.mkcjąw Zarządzie Fundacji.
§ 18
l.
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

2.

Do kompetencji Zarządu należy podejmpwanie wszelkich decyzji i działań w imieniu i
na rzecz Fundacji, a w szczególności:
podejmowanie decyzji o przeznaczenil.lśrodków na realizacjli celu Fundacji;
podejmowanie decyzji w sprawach organizacji wewnlitrznej Fundacji, tworzenie i
likwidowanie jednostek organizacyjnych oraz zakładów gospodarczych, powoływanie
i odwoływanie ich kierowników i/lub dyrektorów oraz określanie regulaminów
organizacyjnych oraz celów i zasad działalności tych jednostek lub zakładów;
planowanie, nadzorowanie i kierowanie działalnością finansową i gospodarczą
Fundacji, a także odpowiadanie za jej wyniki;
zarządzanie majątkiem Fundacji;
nabywanie i zbywanie w imieniu Fundacji składników majątkowych Fundacji;
ustanawianie pełnomocników Fundacji do jej reprezentowania w sprawach
związanych z działalnością statutową Fundacji;
przedkładanie Radzie Fundacji dodnia~O kwietnia rocznego planu finansowego, wraz
z bilansem wpływów i wydatków i spraWozdańrocznych z działalności Fundacji, za
rok ubiegły oraz planu co do dalszejclziałalności Fundacji.
Szczegółowy zakres działania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Rady
Fundacji.
§ 19

1. Rada Fundacji sprawuje kontrol~wewn~trznąnad działalnością Fundacji.
2. Rada Fundacji przeprowadza kontroly działalności Fundacji nie rzadziej niż raz w
roku.
3. Rada Fundacji pozostaje niezależna od Zarządu w zakresie przysługujących jej
kompetencji.
4. Rada Fundacji składa siy od 3 (trzech) do 5 (piyciu) członków.
5. Członkowie Rady Fundacji są powoływani i odwoływani przez Fundatora.
6. Rada Fundacji składa siy z Dyrektora IRWiR PAN, bydącego Przewodniczącym Rady
Fundacji oraz członków, bydących przedstawicielami Fundatora.
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7.
8.
a)

b)
14.
15.

Kadencja Rady Fundacji trwa 2 (dwa) lata. Członkowie Rady Fundacji mogą pełnić
swoje funkcje ponownie.
Członkowie Rady Fundacji:
nie mogą być Członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej;
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przest((pstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestypstwo skarbowe.
Do utraty mandatu członka Rady Fundacji odpowiednie zastosowanie znajduje § 17
ust. 7 niniejszego statutu.
Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie
Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej
niż przeci((tnemiesi€(cznewynagrodzenie w sektorze przedsiybiorstw ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urz€(du
Statystycznego za rok poprzedni.
§ 20

1. Zwyczajne posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, co
najmniej raz w roku kalendarzowym.
2. Nadzwyczajne
posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są na wniosek
Przewodniczącego Rady Fundacji oraz co najmniej jednego Członka Rady Fundacji
lub na wniosek Zarządu.
3. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą wi€(kszościągłosów, w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby Członków Rady Fundacji, z zastrzeżeniem
postanowień niniejszego Statutu. W razie równości głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady Fundacji.
4. Posiedzenia i uchwały Rady Fundacji są dokumentowane w ksiydze protokołów i
uchwał.
§ 21
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji;
b) podejmowanie uchwał w przedmiocie utraty mandatu przez Członka Zarządu;
c) wytyczanie kierunków działań Fundacji i zatwierdzanie jej rocznego planu
finansowego;
d) uchwalanie zmian w statucie Fundacji, nie wyłączając zmiany i rozszerzenia zakresu
celu Fundacji oraz sposobu ich realizacji;
e) zatwierdzanie regulaminu opisującego szczegółowy zakres działania Zarządu;
f) kontrola działalności statutowej Fundacji;
g) składanie wniosków z przeprowadzonej kontroli Zarządowi;
h) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
i) składanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium;
j) udzielanie wiążących zaleceń Zarządowi związanych z działalnością statutową
Fundacji, a wynikających z przeprowadzonych kontroli;
k) podejmowanie uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji, po zapoznaniu si€(z
pisemną opinią Zarządu oraz o wyznaczeniu osoby likwidatora;
l) opiniowanie projektowanych czynności prawnych Zarządu Fundacji, których
jednorazowa wartość przekracza 10.000 zł (słownie: dziesi€(ćtysi€(cyzłotych), o ile
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czynności te wykraczają poza zatwierdzony przez Rady Fundacji roczny plan
finansowy;
m) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją, po zapoznaniu
si((z pisemną opinią Zarządu.
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§22
1. Decyzj~ o likwidacji

Fundacji podejmuje Rada Fundacji po zapoznaniu siy z pisemną
opinią Zarządu Fundacji, w formiel.lchwały podj((tej bezwzglydną wiykszością
głosów.
2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone na rzecz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk,
którego działalność odpowiada celowi fundacji lub na rzecz innego podmiotu,
prowadzącego działalność zgodną z działalnością statutową Fundacji, zgodnie z
treścią uchwały podjytej w przedmiocielikwidacji Fundacji.
3. Likwidacjy prowadzi likwidator wyzna<;zonyna mocy uchwały przez Rady Fundacji.
4. Rada Fundacji, na wniosek likwidatora, powołuje osoby do dokonania poszczególnych
czynności likwidacyjnych.
5. Likwidatorowi przysługują w okresie likwidacji uprawnienia Zarządu Fundacji.
6. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o otwarcie likwidacji;
b) wezwanie wierzycieli Fundacji, w trybie ogłoszeń prasowych, do zgłoszenia swych
wierzytelności w terminie 3 (trzech) rniesiycy, licząc od daty ogłoszenia;
c) sporządzenie bilansu otwarcia oraz listy wierzycieli;
d) sporządzenie planu finansowego likwida.cji oraz planu zaspokojenia zobowiązań;
e) ściągniycie wierzytelności i spieniyżeniemajątku Fundacji;
1) przekazanie wskazanym w uchwale Rady Fundacji o likwidacji Fundacji podmiotom
środków majątkowych pozostałych po 2:aspokojeniuwierzycieli;
g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o
wykreślenie fundacji z rejestru;
h) przekazanie dokumentów Fundacji do Archiwum Państwowego;
i) zawiadomienie o likwidacji Fundacji.ministra nadzorującego Fundacjy.
Postanowienia końcowe
§23

Statut Fundacji może być zmieniony uchwałą RadY Fundacji, podj((tąwi((kszością 2/3 głosów.

§24
l.

Fundacja może si((połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swojego
celu.
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 decyzjy, w formie uchwały, podejmuje Rada
Fundacji po zapoznaniu siy z pisemną opinia przedłożoną przez Zarząd Fundacji.
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§ 25
Spory wynikające z interpretacji statutuFundacji lub regulaminów uchwalanych na podstawie
jego postanowień, rozstrzyga na użytek Fundacji Rada Fundacji.

§ 26
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.
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W imieniu Fundatora Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej
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