STATUT
FUNDACJI OPENSPACE
Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja Openspace (zwana dalej: „Fundacją”), ustanowiona została przez Karola
Wojsława zwanego dalej: „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 21
września 2018 roku, w kancelarii notarialnej w Poznaniu przy ul. Garbary 71 m. 42, za
numerem repertorium: A nr 8797/2018.
2. Fundacja prowadzi swoją działalność na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6
kwietnia 1984 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 97) oraz wszystkich wprowadzonych poprawek do
powyższej ustawy i niniejszego statutu.
3. Fundacja jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną, może zawierać
wszelkiego rodzaju umowy, zaciągać zobowiązania, nabywać i zbywać majątek ruchomy
i nieruchomy, użytkować majątek Fundacji z zachowaniem obowiązujących przepisów
prawnych oraz postanowień niniejszego statutu.
4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
5. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.
§2
1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest Jasin.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
4. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą,
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
5. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym proﬁlu działalności.

6. Fundacja może ustanowić medale, ordery, odznaki, nagrody i inne wyróżnienia i
przyznawać je osobom ﬁzycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla Fundacji.
§4
1. Celami fundacji są:
a. popularyzowanie nauk ścisłych, w szczególności związanych z inżynierią
kosmiczną i astronomią;
b. prowadzenie i wspieranie działań na rzecz zwiększenia zainteresowania sektorem
kosmicznym, wśród najszerszych sfer społeczeństwa, a w szczególności wśród
młodzieży;
c. prowadzenie i wspieranie działań ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności i
wiedzy z zakresu nauk ścisłych, w szczególności inżynierii kosmicznej i
astronomii;
§5
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. wspieranie oraz samodzielne organizowanie projektów związanych z inżynierią
kosmiczną lub astronomią, służących edukacji, promowania lub popularyzacji tych
dziedzin;
b. wspieranie i tworzenie inicjatyw mających na celu zwiększenie zainteresowania
inżynierią kosmiczną lub astronomią wśród młodzieży;
c. wspieranie i samodzielną działalność edukacyjna, organizowanie wykładów,
szkoleń, seminariów, konferencji;
d. fundowanie stypendiów oraz wspieranie ﬁnansowe i rzeczowe działalności osób
ﬁzycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji;
e. wszelkie inne formy działania dozwolone prawem, a sprzyjające realizacji celów
Fundacji;
2. Cele określone w §5 i sposoby ich realizacji określone w ust. 1 mogą być realizowane
zarówno jako odpłatna, jak i nieodpłatna działalność statutowa.
§6
1. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych
osób prawnych, osób ﬁzycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.
2. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub
całkowitego ﬁnansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych
funduszy z innych źródeł.
§7
1. Właściwym ministrem jest minister do spraw przedsiębiorczości i technologii.

§8
1. Fundacja może zatrudniać pracowników wspierających realizację celów statutowych.
2. Fundator może upoważnić w formie aktu notarialnego pełnomocnika, do wykonywania
czynności Fundatora w stosunku do Fundacji, w zakresie i okolicznościach wskazanych
w pełnomocnictwie.
3. Fundator ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz do żądania wyjaśnień
od Zarządu i pracowników Fundacji.

Rozdział II - MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości
100 (sto) złotych oraz środki ﬁnansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa
majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
§ 10
1. Dochody Fundacji stanowią w szczególności:
a. darowizny, spadki, zapisy, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe,
poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby ﬁzyczne i
jednostki organizacyjne;
b. odsetki bankowe;
c. dochody
ze
zbiórek,
imprez
publicznych,
aukcji
oraz
kampanii
crowdfundingowych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz;
d. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
e. funduszy Unii Europejskiej;
f. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
g. dochody uzyskane w inny dozwolony przez prawo sposób;
2. W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
§ 11
1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile oﬁarodawcy nie postanowili
inaczej.

Rozdział III - ORGANY FUNDACJI
§ 12
1. Jedynym organem fundacji jest Zarząd.
§ 13
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Fundacji.
2. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje swą decyzją Fundator. Powołanie
następuje na czas nieokreślony.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji lub śmierci członka zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków
związanych z pełnieniem swych funkcji.
5. Do kierowania sprawami administracyjnymi Fundacji Zarząd może powołać dyrektora
Fundacji, określając zakres jego kompetencji.
6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu
z tytułu pełnienia funkcji.
7. Wysokość wynagrodzenia oraz zwrot poniesionych wydatków ustala i przyznaje Zarząd
w formie uchwały.
§ 14
1. Do kompetencji Prezesa Fundacji należy w szczególności:
a. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
b. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
c. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań ﬁnansowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
2. Do kompetencji wszystkich członków Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
c. dokonywanie zmian Statutu Fundacji oraz zmian celów Fundacji;
d. decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
§ 15
1. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz na sześć miesięcy.

2. Posiedzenia zwołuje Prezes Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
§ 16
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu, przy czym do ważności
uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.
2. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których
działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione
do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.
5. Dopuszcza się zmianę statutu, w tym celów statutowych, na zasadach podejmowania
uchwał Fundacji.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
7. Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne.
§ 17
1. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest jednoosobowo Prezes Fundacji.

Rozdział IV - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18
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.
§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona
lub po wyczerpaniu środków ﬁnansowych i majątku Fundacji.

2. O likwidacji Fundacji decyduje Fundator.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia odpowiedniego Ministra.
4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator – Pan Karol Wojsław.
5. Środki ﬁnansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej
fundacji o zbliżonych celach.

§ 20
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania postanowienia
ustawy o fundacjach.
2. W każdej kwestii nieuregulowanej w Statucie Zarząd Fundacji może podjąć decyzję w
drodze uchwały, większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków Zarządu.
§ 21
1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za
rok ubiegły.
§ 22
1. W przypadku śmierci Fundatora jego prawa i obowiązki wykonują łącznie jego
spadkobiercy. Uregulowanie to jest wiążące, o ile Fundator nie postanowi inaczej w
testamencie.
§ 23
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

