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STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ
FUNDACJA ADEPTÓW I MIŁOŚNIKÓW EKONOMII
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii, zwana dalej Fundacją, ustanowiona
przez: Beatę Juraszek-Kopacz, Krzysztofa Makarskiego oraz Joannę Tyrowicz zwanych dalej
Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Iwonę Starzyk-Wojnar w kancelarii
notarialnej w Warszawie, w dniu 18 czerwca 2015 r. za rep. A nr 3352/ 15 działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.
Fundacja posiada osobowość prawną.

§2

§3
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4

§5
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.
§6
1. Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację
celów statutowych.
§7
Fundacja może ustanawiać nagrody i wyróżnienia, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji i nauki polskiej.

§8
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Fundacja może posługiwać się w swojej działalności skrótem nazwy „FAME”.
3. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§9
Ministrem sprawującym nadzór ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. nauki.
Cele i zasady działania Fundacji
§ 10
Celami Fundacji są: działalność naukowa, oświatowa, edukacyjna oraz badawcza w zakresie nauk
ekonomicznych.
§ 11
Fundacja realizuje swoje cele, jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez
następujące działania:
1. realizację badań podstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki;
2. organizowanie konferencji, seminariów i zjazdów naukowo-szkoleniowych;
3. wydawanie publikacji naukowych;
4. tworzenie i rozpowszechnianie narzędzi badawczych i oprogramowania;
5. wspieranie rozwoju naukowców poprzez udzielanie stypendiów i grantów naukowych w celu
prowadzenia badań i doskonalenia umiejętności;
6. rozwój i współpracę z przedsiębiorcami, organizacjami przedsiębiorców, organizacjami
pozarządowymi oraz organizacjami pracodawców i pracowników.
§ 12
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność oraz współdziałać z innymi osobami
prawnymi i fizycznymi, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie może
polegać na partnerstwie przy pozyskiwaniu środków oraz funduszy na realizację celów zbieżnych z
celami Fundacji.
Majątek i dochody Fundacji
§ 13
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorów w kwocie 3.000,- złotych (słownie: trzy
tysiące złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i
ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz ze środków uzyskanych przez
Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
3. Fundacja może pozyskiwać środki pochodzące z:
a) krajowych i zagranicznych darowizn, grantów, spadków, zapisów, nawiązek sądowych,
b) dotacji, grantów, subwencji oraz funduszy rządowych oraz międzyrządowych, w tym
funduszy Unii Europejskiej,
c) dochodów uzyskanych ze zbiórek publicznych,
d) dochodów z majątku Fundacji,
e) dochodów z odpłatnej działalności statutowej,
f) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
g) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi.
§ 14
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
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§ 15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia
jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 16
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu
Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim 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) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji,
pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 17
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
§ 18
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, mogą uzyskiwać
tytułu honorowe nadawane przez Fundację.
Organy Fundacji
§ 19

1. Organami Fundacji są:
a) Zgromadzenie Fundatorów,
b) Rada Naukowa,
c) Zarząd Fundacji.
2. Członek Zgromadzenia Fundatorów może pełnić funkcję Członka Zarządu, przy czym na okres
pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji jego członkostwo w Zgromadzeniu Fundatorów ulega
zawieszeniu.
3. Członkowie Zarządu Fundacji i Zgromadzenia Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia z tytułu
udziału w pracach tych organów, przy czym na wniosek członka organu, organ może podjąć
decyzję o zwrocie kosztów związanych z udziałem w pracy członka w tym organie.
4. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków, chyba, że niniejszy Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.
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1.
2.
3.
4.

5.

Zgromadzenie Fundatorów
§ 20
Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów i osób fizycznych posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych powołanych za ich zgodą, przez Zgromadzenie Fundatorów.
Członkostwo w Zgromadzeniu Fundatorów ustaje w razie śmierci lub pisemnej rezygnacji.
Członkowie Zgromadzenia Fundatorów wyłaniają ze swojego grona Przewodniczącego.
Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
b) podejmowanie decyzji o utworzeniu spółki prawa handlowego, fundacji, spółdzielni oraz
przystąpienie do takich podmiotów,
c) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
d) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją,
e) zmiana Statutu,
f) ocena pracy Zarządu, rozpatrywanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom
Zarządu absolutorium,
g) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
h) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie rozporządzania majątkiem Fundacji o wartości
przekraczającej 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Uchwały Zgromadzenia Fundatorów oraz oświadczenia woli na podstawie podjętych uchwał
podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów.
1.
2.
3.
4.

§ 21
Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż
raz do roku.
Posiedzenie Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na
wniosek Rady Naukowej lub Zarządu.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zgromadzenia Fundatorów.
Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków Zgromadzenia Fundatorów, w tym Przewodniczącego
Zgromadzenie Fundatorów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego
Zgromadzenia Fundatorów.

§ 22
Zgromadzenie Fundatorów w celu wykonania swoich zadań jest uprawnione do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rada Naukowa
§ 23
Rada Naukowa jest organem opiniującym i doradczym Fundacji.
Rada Naukowa składa się z pięciu do dwudziestu osób.
Członków Rady Naukowej powołuje Zgromadzenie Fundatorów na okres dwóch lat.
Wniosek o powołanie członka Rady Naukowej mogą złożyć członkowie Zgromadzenia
Fundatorów, Rada Naukowa oraz Zarząd.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Naukowej i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku decyzji podjętej przez
Zgromadzenie Fundatorów.
Członkostwo w Radzie Naukowej ustaje w przypadku upływu okresu, na który członek Rady został
powołany, odwołania, pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Rady.
Zgromadzenie Fundatorów wybiera Przewodniczącego Rady Naukowej spośród członków Rady
Naukowej. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady Naukowej, reprezentuje ją na zewnątrz oraz
zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Naukowej.
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§ 24
1. Rada Naukowa zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenie Rady Naukowej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu lub Zgromadzenia Fundatorów, zgłoszony na piśmie.
§ 25
Do kompetencji Rady Naukowej należy:
1. Opiniowanie merytorycznych sprawozdań Fundacji.
2. Opiniowanie na wniosek Zarządu Fundacji postępów naukowych młodych naukowców
związanych z Fundacją i ustalanie kryteriów przyznania stypendiów.
3. Opiniowanie podejmowanych działań naukowych przez Fundację.

1.
2.
3.
4.
5.

Zarząd Fundacji
§ 26
Zarząd Fundacji składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu powoływanych
i odwoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów.
Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji, śmierci lub w skutek odwołania.
Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Zgromadzenie Fundatorów.
Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
Zarządu,
b) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej
funkcji,
c) rażącego nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.

§ 27
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
a) realizacja celów statutowych Fundacji,
b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
c) uchwalanie regulaminów,
d) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
e) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,,
f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
i) występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Fundatorów w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
zadań Fundacji.
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Sposób Reprezentacji
§ 28
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu samodzielnie.
2. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu Fundacji oraz w sporze z nim Fundację
reprezentuje Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów lub pełnomocnik powołany uchwałą
Zgromadzenia Fundatorów.
Zmiana Statutu
§ 29
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundatorów na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany
statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w
akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją
§ 30
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.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej
uchwały na wniosek Zarządu.

1.
2.
3.
4.

Likwidacja Fundacji
§ 31
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie
wyczerpania się jej środków i majątku.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej
uchwały na wniosek Zarządu.
Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zgromadzenie Fundatorów w drodze
jednomyślnej uchwały.
Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji, w szczególności
poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

Postanowienia końcowe
§ 32
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
§ 33
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy.
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