
 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Fundacja Ekonomii Humanistycznej zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz. 203) oraz 

niniejszego Statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Mateusza Mariusza Mierzejewskiego, zwanego dalej 

Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Grzegorza Mardyłę 

w kancelarii notarialnej przy ulicy Grzegórzckiej nr 105/1 w Krakowie w dniu 

18.09.2019 r.  

3. Fundacja posiada osobowość prawną.  

 

§ 2. 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto 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 Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3. 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami 

i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się 

do realizacji celów fundacji. 

 

 

Rozdział II 

Cele i formy działania 

 

§ 4. 

Celem Fundacji jest:  

a. działanie na rzecz nauki, edukacji i oświaty 

b. działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów  

c. wspieranie działalności naukowców i zespołów badawczych  



 

 

d. wspieranie rozwoju społeczeństwa poprzez propagowanie wiedzy w zakresie 

przedsiębiorczości, kreatywności, kompetencji rynkowych, umiejętności 

komunikacyjnych wśród dorosłych oraz dzieci i młodzieży 

e. działanie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 

f. działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

g. działanie na rzecz promocji młodych artystów  

h. działanie na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej  

i. integrowanie środowisk działających na rzecz nauki i kultury  

j. wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych 

k. wspieranie lokalnych społeczności oraz działanie na rzecz ich rozwoju i aktywnego 

udziału w sferze publicznej  

l. działanie na rzecz aktywności prospołecznej  

 

§ 5. 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

a. działalność badawczo-naukową, w szczególności analizowanie i syntezowanie danych 

otrzymywanych w ramach prowadzonych badań i prezentowanie wyników na zjazdach 

naukowych w Polsce i za granicą  

b. upowszechnianie w szczególności w formie artykułów, raportów, wywiadów, filmów 

problematyki wymienionej w §4, a także wiedzy zgromadzonej przez Fundację, 

zwłaszcza w wymienionych formach oraz dokonań Fundacji w zakresie objętym jej 

celami statutowymi 

c. organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji 

w szczególności dla osób fizycznych, prawnych, przedsiębiorstw, samorządów 

studenckich, ruchów społecznych i ugrupowań politycznych oraz organizacji 

pozarządowych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji 

d. organizowanie wystaw, wernisaży, happeningów, akcji promocyjno-reklamowych oraz 

innych wydarzeń w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji 

e. organizowanie spotkań otwartych społeczności lokalnych z przedstawicielami instytucji 

państwowych i samorządowych, samorządów studenckich, ruchów społecznych oraz 

organizacji pozarządowych 

f. kontrola obywatelska nad działalnością podmiotów wykonujących funkcje publiczne 

i dysponujących środkami publicznymi 



 

 

g. wspieranie intelektualne i organizacyjne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu 

nauki i kultury  

h. doradztwo (w drodze publikowanych raportów) dla instytucji państwowych 

i samorządowych, samorządów studenckich, ruchów społecznych oraz organizacji 

pozarządowych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji 

i. działalność wydawnicza 

j. współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, władzami samorządowymi, 

rządowymi, szkołami, szkołami wyższymi i innymi placówkami oświatowymi, osobami 

fizycznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie celów 

Fundacji  

k. podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów 

Fundacji 

2. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego, odpłatną i nieodpłatną – 

działania podejmowane jako środki realizacji celów Fundacji, określone powyżej 

w § 5 ust. 1 niniejszego Statutu stanowią – w przypadku spełnienia przesłanek określonych 

ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – działalność pożytku 

publicznego. 

3. Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności 

gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. 

 

 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 6. 

1. Majątek Fundacji stanowi: 

a. fundusz założycielski w kwocie 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych), z czego 4999 zł 

(cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) przeznacza się na 

prowadzenie działalności gospodarczej; 

b. inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

2. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej majątek Fundacji może być wykorzystany na 

prowadzenie działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż w połowie.  

 

  



 

 

§ 7. 

1. Dochodami Fundacji są w szczególności: 

a. Darowizny, dotacje, granty, spadki i zapisy, 

b. Dotacje rządowe, samorządowe, dotacje z funduszy Unii Europejskiej 

c. Subwencje osób prawnych, 

d. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, 

e. Dochody ze zbiórek publicznych, 

f. Odsetki bankowe od wkładów pieniężnych, 

g. Dochody z papierów wartościowych, w których mogą być lokowane środki finansowe 

Fundacji, 

h. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego, 

i. Dochody z działalności gospodarczej. 

2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów 

statutowych. 

3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy 

kończy się 31.12.2020 r. 

 

 

Rozdział IV 

Działalność gospodarcza 

 

§ 8. 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych 

w odrębnych przepisach. 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji 

celów statutowych. 

3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 niniejszego 

Statutu, może być działalność w zakresie: 

a. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, 

z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,  

b. wydawanie gazet – 58.13 

c. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 

59.11.Z 

d. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z, 



 

 

e. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – 90.02.Z 

f. artystyczna i literacka działalność twórcza – 90.03.Z 

g. działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z 

h. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

– 72.20.Z 

i. reklama – 73.1 

j. badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z 

k. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana – 74.90.Z 

 

 

Rozdział V 

Władze Fundacji 

 

§ 9. 

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany także dalej „Zarządem”. 

 

§ 10. 

1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do pięciu członków. 

2. Zarząd powołany jest bezterminowo. 

3. Decyzja o powołaniu nowego członka Zarządu zapada w formie uchwały podjętej 

jednomyślnie przez Zarząd. W ramach jednej uchwały do zarządu może powołany być 

więcej niż jeden członek. 

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku: 

a. śmierci członka; 

b. złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa 

w Zarządzie, na ręce Zarządu lub Fundatora; 

c. odwołania przez Fundatora; 

d. ubezwłasnowolnienia. 

5. Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich 

sprawach, a w szczególności: 

a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 

b. kierowanie działalnością Fundacji; 

c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 



 

 

d. reprezentowanie Fundacji; 

e. uchwalanie regulaminów wewnętrznych; 

f. przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych; 

g. podjęcie decyzji o staraniu się o uzyskanie przez Fundację statusu organizacji pożytku 

publicznego; 

h. dokonywanie zmian Statutu; 

i. podjęcie decyzji o otwarciu likwidacji Fundacji. 

6. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu – uchwały 

Zarządu mogą być podjęte na posiedzeniu, jeżeli wszyscy członkowie zostali o tym 

posiedzeniu zawiadomieni. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez dowolnego członka 

Zarządu, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. Z posiedzeń sporządza się protokół 

podpisany przez członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. Zwołanie posiedzenia 

Zarządu powinno obejmować wskazanie daty i miejsca posiedzenia oraz planowanego 

porządku posiedzenia. Zwołanie posiedzenia powinno nastąpić poprzez wysłanie 

powiadomienia o posiedzeniu pocztą elektroniczną wysłaną co najmniej siedem dni przed 

terminem posiedzenia na adres podany w tym celu przez członka Zarządu przy 

obejmowaniu funkcji w Zarządzie. W razie gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy 

członkowie Zarządu, możliwe jest, za ich zgodą, podejmowanie uchwał w sprawach 

nieobjętych planowanym porządkiem posiedzenia wskazanym w powiadomieniu 

o posiedzeniu, a także podejmowanie uchwał pomimo braku formalnego zwołania 

posiedzenia Zarządu. 

7. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał. O ile Statut nie stanowi 

inaczej, w przypadku Zarządu dwuosobowego uchwały podejmowane są na zasadzie 

konsensusu, w przypadku Zarządu liczącego trzech albo więcej członków, na podstawie 

zwykłej większości głosów oddanych. W razie równej liczby głosów decydujący głos ma 

Fundator będący członkiem Zarządu. Zmiana Statutu wymaga zgody Fundatora będącego 

członkiem Zarządu. 

8. Członek Zarządu może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, a także spełniać na rzecz 

Fundacji świadczenia na podstawie umów cywilnoprawnych. Może również pobierać 

wynagrodzenie z tytułu wykonywania funkcji. W umowach między Fundacją a członkiem 

Zarządu oraz w sporach z nim Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany na podstawie 

uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów oddanych. 

 

 



 

 

Sposób reprezentacji i prowadzenia spraw 

§ 11. 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i ją reprezentuje. 

2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej 

uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli 

jednak przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności 

Fundacji choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu 

lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest 

uprzednia uchwała Zarządu. 

3. Do reprezentowania Fundacji, w tym do składania w jej imieniu oświadczeń woli 

w sprawach majątkowych, uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, z tym 

zastrzeżeniem, że rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości 

przewyższającej kwotę 5 000,00 zł, wymaga łącznej reprezentacji przez co najmniej 

dwóch członków Zarządu. 

 

Zmiana statutu 

§ 12. 

Zmiana Statutu Fundacji następuje w drodze uchwały Zarządu Fundacji i może dotyczyć 

wszystkich zapisów umieszczonych w Statucie, w tym powołania nowych organów Fundacji 

oraz zmiany celów Fundacji. 

 

Likwidacja Fundacji 

§ 13. 

1. W razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku Fundacja ulega likwidacji. 

2. Decyzję o otwarciu likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd. 

3. O ile uchwała o otwarciu likwidacji nie stanowi inaczej likwidatorami stają się członkowie 

Zarządu. W okresie likwidacji Fundacja jest reprezentowana przez likwidatorów – każdy 

z likwidatorów jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Fundacji. 

4. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności 

i wypełnić zobowiązania Fundacji. 

5. Pozostały po likwidacji majątek Fundacji, zostanie przeznaczony na cel określony 

w uchwale Zarządu o otwarciu likwidacji Fundacji. 

  

  



 

 

§ 14. 

1. W razie śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych przez Fundatora kompetencje 

zastrzeżone niniejszym Statutem dla Fundatora należeć będą do jednej lub trzech osób 

wskazanych przez Fundatora jako uprawnione do wykonywania tych kompetencji, 

a w razie braku takiego wskazania należeć będą do Zarządu. 

2. W przypadku wskazania trzech osób uprawnionych do wykonywania kompetencji 

Fundatora, realizacja tych kompetencji będzie wymagała łącznego działania wskazanych 

osób.  

3. Przewidziane w niniejszym paragrafie oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej lub 

osób uprawnionych do wykonywania kompetencji Fundatora wymaga zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 


