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STATUT 

FUNDACJI MÓWIĄ WIEKI 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Nazwa Fundacji 

 

Fundacja pod nazwą „Fundacja Mówią Wieki”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 

Tomasza Bohuna, Bogdana Boruckiego, Mateusza Boruckiego, Marcina Czajkowskiego, Mi-

chała Kopczyńskiego, Bogusława Kubisza i Miłosza Niewierowicza, zwanych dalej Fundato-

rami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Roberta Dor w kancelarii notarialnej 

w Warszawie (Repertorium A numer 2730/2016) przy ul. Nowy Świat 53, w dniu 18.05.2016 

roku działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 

1991 r., Nr 46, poz. 203).  

 

§ 2. Teren działania, siedziba i struktura organizacyjna Fundacji 

 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. 

3. W zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3. Czas trwania Fundacji 

 

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony. 

 

§ 4. Osobowość prawna Fundacji 

 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 5. Organ nadzorujący 

 

Ze względu na cele Fundacji nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 6. Cel Fundacji 

 

Celem Fundacji jest działalność naukowa, oświatowa i kulturalna, szczególnie w zakresie 

popularyzacji historii i innych nauk humanistycznych, wspierania przedsięwzięć badawczych, 

wydawniczych i edukacyjnych oraz propagowania wartości patriotycznych. 

 

§ 7. Sposób realizacji celów Fundacji 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
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1. Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie niezarobkowych działań zmierzających do 

popularyzacji wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, szczególnie historii. 

2. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą. 

3. Organizowanie konferencji i seminariów związanych tematycznie z celem Fundacji. 

4. Organizowanie konkursów i plebiscytów oraz ustanawianie stypendiów i nagród. 

5. Dofinansowanie wydawania książek z zakresu nauk humanistycznych, szczególnie historii. 

6. Popularyzację wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, szczególnie historii, i propagowa-

nie wartości patriotycznych w mediach. 

7. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi 

w zakresie wymienionym w celu działania Fundacji. 

  

§ 8. Współpraca z innymi organizacjami 

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji i organi-

zacji zbieżną z jej celem oraz podejmować współpracę z nimi. 

 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 9. Fundusz założycielski 

 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 2100 (słownie: dwa ty-

siące sto) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest 

kwota 1000 (słownie: tysiąc) złotych. 

 

§ 10. Dochody Fundacji 

 

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić w 

szczególności z: 

1. Darowizn, spadków i zapisów z kraju lub z zagranicy, 

2. Dotacji, subwencji i grantów, 

3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4. Dochodów z majątku Fundacji, 

5. Dochodów z działalności gospodarczej, 

6. Dywidend i zysków z akcji i udziałów, 

7. Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych. 

 

§ 11. Sposób dysponowania majątkiem Fundacji 

 

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych w postaci rachunków bieżą-

cych lub lokat długoterminowych, w papierach wartościowych lub nieruchomościach. 

2. Majątek Fundacji oraz uzyskiwane z niego dochody są przeznaczane wyłącznie na realiza-

cję celu statutowego fundacji i na pokrycie kosztów jej działalności. 

 

§ 12. Rachunkowość Fundacji 

 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami. 
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2. Działalność gospodarcza Fundacji jest wyodrębniona od działalności statutowej w księ-

gach rachunkowych. 

 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

 

§ 13. System organów Fundacji 

 

Władzami fundacji są: 

1. Rada Fundacji, 

2. Zarząd Fundacji, 

3. Rada Programowa. 

  

§ 14. Skład Rady Fundacji 

 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy. 

3. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub w celu 

rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada. 

4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje wskutek: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce pozostałych członków Rady, 

b) utraty praw obywatelskich wskutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za prze-

stępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c) śmierci członka Rady. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wy-

niku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. Fundatorzy nie 

mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie. 

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fun-

dacji. W razie powołania członka Rady Fundacji za jego zgodą do Zarządu Fundacji, 

członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji. 

7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pra-

cami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

 

§ 15. Zasady działania Rady Fundacji 

 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na zgłoszony na 

piśmie wniosek Zarządu lub Fundatora. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przy-

padku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

4. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących dzia-

łalności Fundacji, 

b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 

§ 16. Kompetencje Rady Fundacji 

 

Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 



4 
 

2. Nadzór nad działalnością Fundacji przez zatwierdzanie programów jej działania, prelimi-

narzy kosztów jej działalności i sprawozdań z jej działalności. 

3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 

4. Ustalanie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu. 

5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu przez ocenę jego pracy, przyjmowanie co-

rocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie jego członkom absolutorium. 

6. Powoływanie na wniosek Zarządu członków Rady Programowej. 

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o zmianach w statucie Fundacji, po-

łączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji. 

  

§ 17. Skład Zarządu Fundacji 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na czterolet-

nią kadencję. W przypadku zmian w składzie Zarządu w trakcie kadencji okres pełnienia 

funkcji nowo powołanych członków upływa wraz z końcem kadencji całego Zarządu. 

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

3. Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z funkcją członka Rady Fundacji ani Rady Pro-

gramowej. 

4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. 

5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje wskutek: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce członków Rady Fundacji, 

b) utraty praw obywatelskich wskutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za prze-

stępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c) odwołania przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej 

jednomyślnie przez wszystkich członków Rady 

d) śmierci członka Zarządu. 

 

§ 18. Zasady działania Zarządu Fundacji  

 

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa. 

2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania 

pisemnego. 

3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.  

4. Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalo-

ny przezeń regulamin.  

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw Fun-

dacji.  

6. Zarząd co roku, do dnia 30 marca, jest zobowiązany przedkładać Radzie Fundacji roczne 

sprawozdanie z działalności Fundacji. 

 

§ 19. Kompetencje Zarządu Fundacji 

 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

1. Kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie ją na zewnątrz. Oświadczenia woli w 

imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj pozostali członkowie Za-

rządu łącznie. 

2. Uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

4. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia pracowników Fundacji, 



5 
 

5. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

6. Występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie powołania Rady Programowej, 

zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacja Fundacji, 

7. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 

organów. 

 

§ 20. Rada Programowa 

 

Rada Fundacji powołuje złożoną z uczonych i ekspertów Radę Programową na wniosek Za-

rządu jako ciało doradcze, ustala jego kompetencje i czas trwania.  

 

 

Rozdział V. Działalność gospodarcza Fundacji 

 

§ 21. Przedmiot działalności gospodarczej 

 

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności w za-

kresie: 

1. Wydawania książek (PKD 58.11.Z) 

2. Wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), 

3. Pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z) 

4. Sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet  

(PKD 47.91.Z) , 

5. Działalności  związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), 

6. Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

(PKD 72.20.Z), 

7. Działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(PKD 59.11.Z) 

8. Działalności postprodukcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i programami  

      telewizyjnymi (PKD 59.12.Z) 

 

§ 22. Formy prowadzenia działalności gospodarczej 

 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnio-

ne organizacyjnie zakłady. 

2. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd. Wy-

dzielonymi zakładami kierują powołani przez Zarząd dyrektorzy. 

3. Działalność gospodarcza Fundacji może być realizowana przez uczestnictwo w spółkach 

prawa cywilnego i handlowego, także w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych, 

na zasadach określonych w stosownych przepisach. 

 

 

Rozdział VI. Zmiana statutu 

 

§ 23. Zmiana Statutu 

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany 

statutu mogą dotyczyć celów, do realizacji których Fundacja została ustanowiona i określo-

nych w akcie założycielskim. 
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Rozdział VII. Połączenie z inną fundacją i likwidacja Fundacji 

 

§ 24. Połączenie z inną Fundacją 

 

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 o połączeniu z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fun-

dacji. Zarówno uchwała Zarządu o wystąpieniu z wnioskiem, jak i uchwała Rady o podję-

ciu decyzji w tej sprawie musi zapaść jednomyślnie. 

 

§ 25. Likwidacja Fundacji 

 

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. 

Zarówno uchwała Zarządu o wystąpieniu z wnioskiem, jak i uchwała Rady o podjęciu de-

cyzji w tej sprawie musi zapaść jednomyślnie. 

2. Funkcję likwidatorów Fundacji pełnią członkowie Zarządu, chyba że Rada wyznaczy inną 

osobę lub osoby. 

3. Do obowiązków likwidatorów należy: 

a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji, 

b) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli, 

c) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia wierzytel-

ności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia, 

d) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązać oraz spieniężenie majątku Funda-

cji, 

e) przekazanie wskazanym podmiotom środków finansowych pozostałych po zaspokoje-

niu roszczeń wierzycieli, 

f) przekazanie dokumentacji Fundacji do archiwum państwowego. 

4. Środki finansowe pozostałe po zaspokojeniu roszczeń wierzycieli Fundacji mogą zostać 

przeznaczone na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych ce-

lach. Fundacje te wskazuje Rada Fundacji. 

 

Warszawa, 15 marca 2016 roku     \ 

 


