
STATUT 
FUNDACJI NA RZECZ INFORMATYKI, LOGIKI I MATEMATYKI

I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja pod nazwą  Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki, zwana w treści statutu Fundacją,

ustanowiona przez Halinę Jastrzębską Marciszewską i Witolda Marciszewskiego, zwanych dalej Fundatorami,
aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie dnia 31 lipca 1991 r.,
Repertorium A-I-11584/91, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu.

2. Ze względu na cel i zakres działania Fundacji ministrem właściwym jest Minister do spraw nauki i szkolnictwa
wyższego.

§ 2
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 
2. Siedzibą Fundacji jest miasto st. Warszawa.

§ 3
Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 4
Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą: Foundation for Computer Science, Logic
and Formalized Mathematics (w skrócie: Foundation Formali. Math.). 

§ 5
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 7
Celem Fundacji  jest  wspieranie  nauki  i  przyczynianie się do rozwoju potencjału naukowego, w szczególności
dyscyplin Informatyki, Logiki i Matematyki, i stwarzanie warunków organizacyjnych, finansowych i technicznych
na rzecz ich zastosowań.

§ 8
Cele Fundacji realizowane są w szczególności przy pomocy następujących środków: 

1. gromadzenie  środków finansowych i  rzeczowych,  głównie sprzętu  i  oprogramowania  informatycznego
oraz literatury, dla potrzeb badawczych, dydaktycznych i administracyjnych,

2. wydawanie publikacji o tematyce związanej z celami Fundacji,
3. organizowanie imprez takich jak kursy, konferencje, seminaria, szkolenia, pokazy, warsztaty,
4. tworzenie w miarę potrzeby zespołów roboczych realizujących statutowe zadania Fundacji,
5. organizowanie współpracy z innymi instytucjami: z partnerami statutowymi, a także z innymi instytucjami

naukowymi, fundacjami, administracją, firmami informatycznymi i wydawniczymi,
6. popularyzacja wiedzy z zakresu informatyki, logiki, matematyki i filozofii nauki, w mediach elektronicznych.



§ 9
Fundacja  może  przyznawać  nagrody,  stypendia  oraz  wyróżnienia  honorowe  osobom  fizycznym  i  prawnym
zasłużonym dla celów Fundacji.

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 10
1. Majątek  Fundacji  stanowi  wkład  pieniężny  w  kwocie  1.100,-  PLN.  (jeden  tysiąc  sto  złotych)  [przed

denominacją 11.000.000 PLZ (jedenaście milionów starych złotych)] stanowiący fundusz założycielski. 
2. Dochodami fundacji są w szczególności:

a) subwencje, darowizny, spadki i zapisy, w szczególności subwencje na projekty naukowe i techniczne
realizowane przez Fundację,

b) wpływy z działalności gospodarczej Fundacji,
c) odsetki  bankowe  od  funduszu  założycielskiego  oraz  od  pozostałych  środków znajdujących  się  w

posiadaniu Fundacji,
d) dochody z praw majątkowych,
e) dochody z majątku ruchomego i nieruchomości.

IV. Organy Fundacji

§ 11
Organami Fundacji są:

1. Kolegium Fundacji,
2. Zarząd,
3. (wykreślono),
4. Kolegium może powołać organ doradczy zwany Radą Naukową.

§ 12
1. Kolegium Fundacji, zwane dalej Kolegium, składa się z fundatorów. Członkiem Kolegium może zostać także

darczyńca  na  podstawie  uchwały  podjętej  przez  Kolegium  w  składzie  obowiązującym  w  danym  okresie
większością 2/3 głosów.

2. Kolegium podejmuje uchwały większością głosów z zastrzeżeniem § 12 ust.1, § 22 ust.2 i § 23 ust.2 statutu.
3. Kolegium może wybrać ze swego grona Przewodniczącego.
4. Kadencja Kolegium nie jest ograniczona czasowo.
5. Do kompetencji Kolegium należy:

a) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
b) (wykreślono),
c) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji, jej połączenia z inną fundacją oraz w sprawie

likwidacji Fundacji,
d) przyjmowanie i ocena okresowych sprawozdań Zarządu z jego działalności,
e) (wykreślono),
f) (wykreślono).

6. Kolegium może powołać organ doradczy zwany Radą Naukową, z zachowaniem postanowień zawartych w § 17.

§ 13
1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa oraz członków w liczbie od jednego do czterech.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
3. Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu powołuje i odwołuje Kolegium.
4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje

głos Prezesa Zarządu.
5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy z członków Zarządu samodzielnie.



§ 14
Do kompetencji  Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w statucie do kompetencji  innych organów
Fundacji, a w szczególności Zarząd:

1. kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów i jej wyniki społeczne oraz finansowo-
gospodarcze,

2. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
3. tworzy i likwiduje, przedstawicielstwa, biura, zakłady, wydawnictwa, agencje i inne placówki w kraju i

zagranicą, określając w formie regulaminu ich zasięg terytorialny, przedmiot działania, zasady gospodarki
finansowej, organy i ich kompetencje,

4. (wykreślono).

§ 15
(wykreślono)

§ 16
(wykreślono)

§ 17
1. Kolegium może powołać organ doradczy zwany Radą Naukową.
2. Rada Naukowa uchwala swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Kolegium.

V. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

§ 18
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i  za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami prawa.
2. Z majątku i dochodu Fundacji Zarząd może przeznaczać na prowadzenie działalności gospodarczej:

a) środki z funduszu założycielskiego w wielkości ustalonej przez Kolegium,
b) środki z odsetek bankowych, darowizn, spadków i zapisów,
c) środki  uzyskane  z  dochodów  z  działalności  gospodarczej  w  wielkości  corocznie  ustalanej  przez

Kolegium na wniosek Zarządu.

§ 19
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

1. wydawanie książek,
2. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
3. pozostała działalność wydawnicza,
4. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
5. reprodukcja komputerowych nośników informacji,
6. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, 
7. działalność w zakresie oprogramowania,
8. przetwarzanie danych, 
9. działalność związana z bazami danych,
10. pozostała działalność związana z informatyką,
11. prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno – fizycznych i astronomii, 
12. prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
13. prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych,
14. prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii,
15. prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa,
16. prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowo – technicznej,



17. prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki,
18. prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych,
19. działalność prawnicza, 
20. pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana,
21. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
22. działalność organizacji profesjonalnych.

2.  Kierownika  jednostki  Fundacji  prowadzącej  działalność  gospodarczą  powołuje  Zarząd.  Kierownik  jednostki
Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

3. Jednostki Fundacji prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji.

§ 20
Fundacja może zawiązywać i uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i cywilnego.

VI. Łączenie Fundacji, zmiany statutu Fundacji

§ 21
1. Fundacja może łączyć się z inną fundacją o podobnych celach oraz na warunkach określonych umową obu

fundacji.
2. W imieniu Fundacji umowę zawiera Prezes Zarządu po uzyskaniu pozytywnej opinii Kolegium.

§ 22
1. Zmiana  statutu  Fundacji  należy  do  kompetencji  Kolegium Fundacji  z  zachowaniem trybu  określonego  w

ustawie o fundacjach.
2. Uchwała w sprawie zmiany statutu zapada większością 2/3 głosów po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, a

jeśli nie została ona powołana, opinii Zarządu.

VII. Likwidacja Fundacji

§ 23
1. Fundacja  może  zostać  zlikwidowana  w  razie  wyczerpania  środków  finansowych  i  majątkowych  lub  w

przypadkach określonych w ustawie o fundacjach.
2. Uchwałę  o  likwidacji  Fundacji  podejmuje Kolegium większością  2/3 głosów po zasięgnięciu  opinii  Rady

Naukowej, a jeśli nie została ona powołana, opinii Zarządu.
3. Środki  majątkowe  Fundacji  pozostałe  po  uregulowaniu  zobowiązań  i  należności  przeznacza  się  na  rzecz

instytucji naukowej realizującej cele Fundacji określonej w uchwale o likwidacji, a jeśli takiej uchwały by nie
było, to na rzecz Stowarzyszenia Użytkowników Mizara.


