STATUT FUNDACJI
im. Fryderyka Skarbka pracowników i absolwentów
Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja im. Fryderyka Skarbka pracowników i absolwentów
Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego”, zwana dalej: „Fundacją”
ustanowiona przez:
Bednarski
Marek Józef
Białek-Jaworska
Anna Agnieszka
Cichocki
Stanisław Jakub
Czajkowski
Mikołaj
Ćwiakowski
Piotr Michał
Górski
Jarosław Wojciech
Jeruzalski
Tomasz
Kazimierczuk
Marzena Jadwiga
Kąca
Beata Grażyna
Kokoszczyński
Ryszard
Kopczewska
Katarzyna Magdalena
Kopczewski
Tomasz
Koziński
Witold Aleksander
Kubielas
Stanisław Tadeusz
Kudła
Janusz Adam
Leszczyńska
Cecylia
Łobos
Janina Maria
Maciejewski
Wojciech Marian
Mackiewicz-Łyziak Joanna
Magnuszewski
Wojciech Tomasz
Metelska-Szaniawska Katarzyna Emilia
Michałek
Jan Jakub
Migalska
Izabella Anna
Mycielski
Jerzy Andrzej
Opolski
Krzysztof Leopold
Piekarska
Danuta Wanda
Piekarski
Mirosław Ireneusz
Siwiński
Włodzimierz Jerzy
Stachowska
Ewa Maria
Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata Elżbieta
zwanych dalej fundatorami
aktem notarialnym sporządzonym w siedzibie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu
Warszawskiego przy ul. Długiej 44/50 przez notariusza Agnieszkę Rewerską, dnia 12 marca
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2014 roku, repertorium NR 830/2014, działającą zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z późn. zm.) oraz
postanowieniami niniejszego statutu.
§2
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§3
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów określonych w niniejszym statucie Fundacja może
prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do innych fundacji.

§4
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§5
1.

Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.

2.

Dla celów współpracy z zagranicą Fundacją może posługiwać się nazwą w językach
obcych.
§6

Fundacja może ustanawiać odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§7
1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych na rzecz
ogółu społeczności w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
2. Celami Fundacji są działania na rzecz badań i edukacji ekonomicznej, w tym szczególnie
realizowanych przez Wydział Nauk Ekonomicznych i inne wydziały Uniwersytetu
Warszawskiego:
1) finansowanie badań naukowych,
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2) finansowanie bazy materialnej, zwłaszcza zapewnienie dopływu nowoczesnej
aparatury, książek, czasopism, baz danych niezbędnych do prowadzenia badań i
działalności edukacyjnej,
3) finansowanie rozwoju kadry naukowej, doktorantów i studentów oraz profesjonalnej
kadry wspomagającej badania i edukację,
4) współpraca z kandydatami na studia, absolwentami, pracodawcami,
5) upowszechnianie i promowanie osiągnięć naukowych.
3.Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego jako działalność odpłatną lub
nieodpłatną.
§8
1. Do osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
oraz fizycznych, jeśli jest ona zbieżna z celami Fundacji.
2. Fundacja może, w celu realizacji zadań statutowych, prowadzić działalność gospodarczą.
§9
Dla realizacji swych celów Fundacja może zawierać porozumienia lub umowy w sprawie
współdziałania z fundacjami lub innymi organizacjami krajowymi lub zagranicznymi.
§ 10
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 11
1.

Majątek Fundacji, służący do realizacji jej celów, stanowi Fundusz Założycielski w
kwocie pieniężnej 6 600 złotych (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych) oraz środki
finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku
jej działania.

2. Z majątku Fundacji przeznacza się 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) na
prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Środki pieniężne, o których mowa w § 13 ust. 1, będą zdeponowane na oprocentowanych
rachunkach we właściwych bankach krajowych. Służą one na pokrywanie strat
bilansowych Fundacji, a kwoty należne z tytułu oprocentowania - na finansowanie
działalności Fundacji.
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§ 12
1.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, grantów, ofiarności
publicznej oraz innych przysporzeń majątkowych, czynionych na rzecz Fundacji
przez krajowe oraz zagraniczne osoby prawne lub fizyczne oraz jednostki nie
posiadające osobowości prawnej,
2) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.

2.

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów Fundacja przeznacza na
realizację celów, o których mowa w § 7 i § 8, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 13

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach według
Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1)
2)
3)
4)

Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
70.22.Z);
5) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
(PKD 72.20.Z);
6) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
7) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
8) Działalność związana z tłumaczeniami (PKKD 74.30.Z);
9) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie
sklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
10) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
11) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B).
§ 14
Cały zysk z działalności gospodarczej przeznaczany jest przez Zarząd na realizację celów
statutowych Fundacji oraz pokrywanie kosztów jej działalności.
§ 15
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem, przy czym zabrania
się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków jej organów i pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej
organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
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szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu Fundacji,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów Fundacji lub jej pracownicy, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§ 16
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 17
1.

Radę Fundacji tworzy Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego.

2.

Do zakresu działania i kompetencji Rady Fundacji należy:
1) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji oraz nadzór nad ich
prawidłową realizacją,
2) powoływanie członków Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej,
3) zatwierdzenie preliminarza kosztów funkcjonowania Fundacji,
4) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji.

3.

Funkcje w ramach Rady Fundacji:
1) Dziekan Wydziału – Przewodniczący Rady Fundacji,
2) Prodziekan ds. Naukowych i Finansowych – kontroler finansowy,
3) Prodziekan ds. Studenckich – członek.
§ 18

1.

Zarząd Fundacji składa się z 3 członków, w tym prezesa i skarbnika.

2.

Co najwyżej dwóch członków Zarządu Fundacji powołuje Rada Fundacji. Pozostali
członkowie Zarządu Fundacji powoływani są przez Radę Wydziału Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

3.

Kadencja Zarządu Fundacji trwa 4 lata.
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4.

Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu przed upływem kadencji w przypadku
niemożności pełnienia przez niego swoich obowiązków lub w przypadku działania
niezgodnego z interesem lub statutem Fundacji. Może również uzupełnić skład Zarządu
w razie zmniejszenia się jego składu wskutek śmierci, odwołania lub rezygnacji jego
członków.

5.

Członkowie zarządu nie mogą być wybrani na tę funkcję albo pełnić jej w razie skazania
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
za przestępstwo skarbowe.

6.

Do zadań Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Rady Fundacji i składanie jej sprawozdań ze swej działalności,
2) bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celem, statutem i
obowiązującymi przepisami prawa,
3) przygotowanie rocznego planu działania oraz preliminarza dochodów i wydatków,
4) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w Statucie do
kompetencji innego organu.

7.

W terminie do dnia 31 marca każdego roku Zarząd przedkłada sprawozdanie z
działalności Fundacji za poprzedni rok Radzie Fundacji, Radzie Wydziału Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Ministrowi nadzorującemu Fundację.

8.

Fundację reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie, przy czym mogą
oni zaangażować prezesa i zlecić mu prowadzenie spraw Fundacji w ramach zwykłego
zarządu; zakres tych czynności określa Zarząd.

9.

Członkowie zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie z zastrzeżeniem § 21 ust. 2.

10. Zarząd może ustanowić pełnomocników do wykonywania określonych czynności
prawnych w imieniu Fundacji. Pełnomocnicy mogą działać samodzielnie w granicach
udzielonego im umocowania, chyba, że w pełnomocnictwie zastrzeżono inaczej.
11. Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji wyodrębnić fundusze przeznaczone
na realizację poszczególnych celów Fundacji.
12. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak
niż raz na rok. O terminie i porządku każdego posiedzenia Zarządu prezes zawiadamia
członków Rady Fundacji i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Fundacji.
13. Absolutorium Zarządowi udziela Rada Fundacji.

§ 19
a.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i jest organem kontrolnym Fundacji.

b.

Co najwyżej dwóch członków Komisji Rewizyjnej powołuje Rada Fundacji. Pozostali
członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są przez Radę Wydziału Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

c.

Członek komisji rewizyjnej może zostać odwołany na wniosek Radę Wydziału Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
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4.

Na czele Komisji stoi przewodniczący.

5.

Kadencja Komisji trwa 4 lata.

6.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie i ocenianie, co najmniej raz na kwartał, całokształtu działania
działalności
Fundacji,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
działalności
finansowo-księgowej,
2) przedkładanie Radzie Fundacji i Zarządowi informacji, opinii i uwag związanych z
przeprowadzonymi kontrolami,
3) składanie Radzie Fundacji sprawozdań ze swojej działalności i występowanie z
wnioskami o udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji.

7.

Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

8.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak niż raz na rok.

9.

Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi, w szczególności w zakresie wykonywania
kontroli wewnętrznej i nadzoru, przy czym jej członkowie:
1) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
2) nie mogą być wybrani na tę funkcję albo pełnić jej w razie skazania prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe,
3) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu
kosztów.
§ 20

Decyzje organów Fundacji zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy składu ich członków.
§ 21
1.
2.

Obsługa techniczna i prawna Fundacji może być wykonywana przez Biuro Fundacji
podporządkowane prezesowi Zarządu. Biuro tworzy i określa zasady jego działania Rada
Fundacji.
Rada Fundacji może ustalić, że prezes i inni członkowie Zarządu – w zależności od
potrzeb – mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE
§ 22

Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego może dokonać zmian
niniejszego statutu. Uchwała w tym przedmiocie winna być podjęta większością 3/4
7

statutowej liczby członków. Zmiany wchodzą w życie po dopełnieniu wymagań
przewidzianych w ustawie o fundacjach.
§ 23
Fundator, Rada Fundacji i Zarząd mogą zdecydować o połączeniu Fundacji z inną fundacją.
Niezbędne do tego celu jest oświadczenie fundatora i uchwała w tym przedmiocie podjęta
większością 3/4 statutowej liczby członków Rady fundacji i Zarządu.

§ 24
1.

2.

Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji na skutek zrealizowania jej celów lub
wyczerpania środków podejmuje Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych, wyznaczając
jednocześnie likwidatora. Uchwała Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych winna być
podjęta większością 3/4 statutowej liczby członków.
Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji przeznacza się na
cele określone w statucie Fundacji, w szczególności mogą one zostać przekazane na rzecz
Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uchwałę w tym
przedmiocie podejmuje Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu
Warszawskiego.
§ 25

W sprawach nieuregulowanych statutem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z późn. zm.).
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