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STATUT FUNDACJI ANTARES 
 

 

 

 

Rozdział I: Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja Antares, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. 

o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Agnieszkę Mirochę zwaną dalej Fundatorką, aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza – Bartłomieja Lippa w Kancelarii Notarialnej w 

Krakowie, ul. Sienkiewicza 9/9, w dniu 15 stycznia 2015. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także 

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego. 

 

§ 4 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

  

 

Rozdział II: Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 5 

Głównymi celami Fundacji jest wspieranie rozwoju astronomii, popularyzacja tej dziedziny 

nauki oraz integracja środowisk astronomicznych. 

 

§ 6 

Celami statutowymi są także działania w zakresie: 

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

b) działalności charytatywnej i dobroczynnej; 

c) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

d) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
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e) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

f) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

g) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

h) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

i) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej; 

j) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

k) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

l) wypoczynku dzieci i młodzieży; 

m) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

n) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

o) ekologii i ochrony zwierząt, ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego; 

p) turystyki i krajoznawstwa; 

q) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji; 

r) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

s) promocji i organizacji wolontariatu; 

t) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

u) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

v) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka; 

w) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

x) działalności na rzecz organizacji pozarządowych; 

y) działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, w tym również polegająca 

na kształceniu studentów. 

 

§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej poprzez: 

a) Promowanie astronomii i dorobku naukowego astronomów w kraju i za granicą. 

b) Organizowanie i udział w imprezach promujących astronomię. 

c) Propagowanie rozwoju edukacji w zakresie nauk ścisłych. 

d) Fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym naukowcom, studentom, dzieciom i 

młodzieży. 

e) Rzecznictwo interesów grup związanych z astronomią. 

f) Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą. 

g) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi 

w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

h) Działania wspomagające rozwój i integracje społeczności związanych z astronomią. 

i) Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych. 
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§ 8 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 

zbieżną z jej celami. 

 

 

Rozdział III: Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 9 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne 

mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 10 

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

a) darowizn, spadków, zapisów, 

b) dotacji i subwencji oraz grantów, 

c) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,  

d) dochodów z majątku Fundacji, 

e) dochodów z operacji finansowych, 

f) odsetek i depozytów bankowych, 

g) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorki, 

h) innych źródeł prawem niezakazanych.  

 

§ 11 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 

na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

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

składa Zarząd Fundacji. 

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd Fundacji składa oświadczenie 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

 

Rozdział IV: Władze Fundacji 

 

§ 12 

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

 

§ 13 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatorkę – 

Prezesa i Wiceprezesów. 

2. Fundatorka zasiada we władzach Fundacji.  

3. Kadencja Zarządu trwa bezterminowo. 

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

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez 

Fundatorkę przed upływem kadencji. 
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6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, 

śmierci członka Zarządu lub działania na szkodę Fundacji.  

 

§ 14 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

b) uchwalanie regulaminów, 

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

f) podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach dotyczących działania Fundacji. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów 

jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos Fundatorki.  

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

 

§ 15 

Odpowiedzialność za rachunkowość i zobowiązania majątkowe ponosi Fundatorka 

jednoosobowo. 

 

 

Rozdział V: Sposób reprezentacji 

 

§ 16 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych 

składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. 

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających 

łącznie, w tym Fundatorki. 

 

 

Rozdział. VI: Postanowienia końcowe 

 

§ 17 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd jednogłośnie. Zmiany statutu mogą dotyczyć 

celów określonych w akcie założycielskim. 

§ 18 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd jednogłośnie. 
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§ 19 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w 

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw nauki i 

szkolnictwa wyższego. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd jednomyślnie. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą uchwały Zarządu na rzecz organizacji o zbliżonych celach. 

 

 

 

 

 

  


