
STATUT

FUNDACJI NAUKOWEJ „BYDGOSKA SZKOŁA HISTORII NAUK MEDYCZNYCH”

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Naukowa Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”

(zwana dalej Fundacją) ustanowiona przez Fundatorów: Wojciecha Ślusarczyka i Walentynę

Korpalską  aktem notarialnym z  dnia  4  lutego 2020 roku sporządzonym przez  Notariusza

Michała  Krzysztofiaka  w  Kancelarii  Notarialnej  w  Bydgoszczy  ul.  Pod  Blankami  4/2

(Repertorium A numer 345/2020) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia

1984 roku o fundacjach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) oraz niniejszego Statutu. 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną, którą nabywa z chwilą wpisania do rejestru fundacji w

Krajowym Rejestrze Sądowym. 

§ 3

 1.  Fundacja  działa  na  obszarze  Rzeczpospolitej  Polskiej,  w  szczególności  na  terenie

Województwa Kujawsko-Pomorskiego jak również poza jego granicami. 

2. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności. 

§ 4

 Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz. 

§ 5

Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki

terenowe.

§ 6

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

§ 7

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.



§ 8

Ze względu na cele Fundacji, właściwym ministrem jest minister właściwy do spraw nauki i

szkolnictwa wyższego.

Rozdział II: Cel i zasady działania Fundacji

§ 9

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju wiedzy i nauki, w szczególności z zakresu: historii,

kultury,  muzealnictwa,  medycyny,  farmacji,  kosmetologii,  analityki  medycznej,  dietetyki,

stomatologii, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego oraz

weterynarii. 

§ 10

1. Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:

1) inspirowanie,  wspieranie  i  prowadzenie  prac  naukowo-badawczych  służących

postępowi wiedzy i rozwojowi w zakresie zgodnym z celem Fundacji;

2)  organizowanie konferencji naukowych, seminariów, zjazdów naukowo-szkoleniowych

oraz  wystaw  naukowych  i  artystycznych  niestanowiących  działalności  zarobkowej

Fundacji;

3) finansowanie  wydawnictwa  publikacji  –  monografii,  prac  zbiorowych  i  czasopism

naukowych w zakresie zgodnym z celem Fundacji;

4) udzielanie  stypendiów  i  grantów  naukowych  w  celu  doskonalenia  umiejętności

specjalistycznych w zakresie zgodnym z celem Fundacji – umożliwiających udział w

różnych formach zdobywania wiedzy (szkolenia, sympozja, zjazdy, staże, konferencje

naukowe);

5) wspieranie finansowe, techniczne, szkoleniowe i informacyjne osób fizycznych, osób

prawnych, oraz innych jednostek organizacyjnych, realizujących cele zbieżne z celami

Fundacji, w tym poprzez udzielanie darowizn lub wpłat na fundusze założycielskie tych

podmiotów.

2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III: Majątek Fundacji



§ 11

Majątek  Fundacji  stanowi  fundusz  założycielski  wniesiony  przez  Fundatorów  w  kwocie

pieniężnej  w wysokości  1000 zł  (tysiąc złotych),  a  w przyszłości  także  środki  pieniężne,

papiery  wartościowe,  nieruchomości  i  ruchomości  oraz  inne  składniki  majątkowe  nabyte

przez Fundację w toku jej działania. 

§ 12

Środki z funduszu założycielskiego przeznaczone będą na działalność statutową. 

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 

§ 14

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

1) darowizn, spadków i zapisów;

2) dotacji, grantów i subwencji osób prawnych;

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;

§ 15

1. Środki pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, grantów oraz subwencji mogą

być użyte na realizację dowolnego celu Fundacji. 

2.  Fundacja  może  tworzyć  fundusze,  w  tym  o  charakterze  celowym,  zgodnie  z  wolą

ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą. 

3.  Przyjęcie  przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia  przez

Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego. 

4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa

składa Zarząd Fundacji.

§ 16

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we

właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa. 

§ 17



Osoby  fizyczne  i  prawne,  które  dokonają  na  rzecz  Fundacji  darowizny  lub  dotacji

(jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 5 000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych)

lub równowartość tej kwoty w innych walutach wymienialnych – mogą otrzymać uchwałą

Rady Fundacji – za ich zgodą – tytuł Mecenasa Fundacji. 

Rozdział IV: Władze Fundacji

§ 18

a.i.1. Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji, zwana dalej Radą;

2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

2. Nie można jednocześnie pełnić funkcji członka Rady i Zarządu.

3. Członkami Rady oraz Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział V: Rada Fundacji

§ 19

Rada jest organem o uprawnieniach nadzorczych, kontrolnych, inicjatywnych i doradczych.

Do kompetencji Rady należy w szczególności: 

1) wyznaczanie kierunków działania Fundacji; 

2) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji; 

3) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;

4) ustanawianie zasad wynagradzania Członków Zarządu z tytułu pełnionych przez nich

funkcji;

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu oraz przekazywanie ich

ministrowi określonemu w § 8;

6) zatwierdzanie  uchwał  Zarządu  w  sprawach  rozporządzania  majątkiem  Fundacji  o

wartości przekraczającej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych);

7) podejmowanie  decyzji  we  wszystkich  innych  sprawach  niezastrzeżonych  do

kompetencji Zarządu;

8) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

§ 20



1. Rada liczy od 2 do 5 członków.

2. Członkami pierwszego składu Rady są Fundatorzy wymienieni w § 1. Ich członkostwo w

Radzie jest bezterminowe.

3. Pozostałych  członków  Rady,  dla  rozszerzenia  jej  składu  lub  na  miejsce  osób,  które

przestały  pełnić  tę  funkcję,  powołuje  swą  decyzją  Rada.  Kadencja  członków  Rady

powołanych w ten sposób trwa 5 lat.

4. Członkowie Rady jednogłośnie wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady, który

kieruje  jej  pracami  oraz  reprezentuje  Radę  przy  dokonywaniu  czynności  prawnych  z

Prezesem Zarządu.

5. Członkowie  Rady  pełnią  swoje  funkcje  społecznie.  Może  im  przysługiwać  zwrot

uzasadnionych kosztów ponoszonych w związku z działalnością w Radzie.

6. Członkostwo w Radzie wygasa:

1) poprzez złożenie pisemnej rezygnacji Przewodniczącemu Rady;

2) poprzez  odwołanie  w  wyniku  uchwały  podjętej  jednogłośnie  przez  pozostałych

członków Rady;

3) w związku z upływem kadencji;

4) wraz ze śmiercią członka.

§ 21

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co

najmniej 2 członków Rady. 

§ 22

Rada  podejmuje  uchwały  jeżeli  w  jej  posiedzeniu  bierze  udział  co  najmniej  dwóch  jej

członków.  Uchwały  zapadają  zwykłą  większością  głosów.  W razie  równej  ilości  głosów

decyduje głos Przewodniczącego Rady.

Rozdział VI: Zarząd Fundacji

§ 23

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu

należy: 

1) realizacja celów statutowych Fundacji;

2) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;

3) przygotowywanie i uchwalanie sprawozdań z działalności Fundacji;



4) zarządzanie majątkiem Fundacji;

5) ustalanie w porozumieniu z Radą wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz 

wysokości budżetu na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;

6) przedkładanie Radzie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.

§ 24

1. Zarząd liczy od 1 do 4 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na pięcioletnią 

kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje: 

1) poprzez złożenie pisemnej rezygnacji Przewodniczącemu Rady;

2) w związku z upływem kadencji;

3) wraz ze śmiercią członka. 

6. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed 

upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków 

Rady.

§ 25

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek 1 

członka Zarządu.

3. W przypadku, gdy Zarząd jest więcej niż jednoosobowy, podejmuje uchwały zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej 2 członków. W razie równej ilości głosów 

decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 26

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składa 

samodzielnie Prezes Zarządu lub Członek Zarządu. 

2. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji zawiera Prezes Zarządu.

Rozdział VII: Zmiana statutu



§ 27

Zmiana Statutu  Fundacji,  w tym zmiana celu Fundacji,  możliwa jest  wyłącznie  w formie

jednomyślnej uchwały pełnego składu Rady.

Rozdział VIII: Postanowienia końcowe

§ 28

Zarówno  Członkowie  Zarządu  jak  i  Rady  mogą  odpłatnie  –  na  podstawie  umów

cywilnoprawnych – uczestniczyć w realizacji prac badawczych Fundacji. 

§ 29

Likwidacja Fundacji następuje na wniosek Rady lub Zarządu i dokonywana jest w formie

jednomyślnej uchwały pełnego składu Rady.

§ 30

Majątek Fundacji po zakończeniu likwidacji przeznaczony zostanie na cele wskazane przez

Radę, zgodny z celem likwidowanej Fundacji.

§ 31

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zmiany w Statucie  wchodzą w życie  z  dniem zarejestrowania ich w Krajowym Rejestrze

Sądowym.

  


