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TEKST JEDNOLITY STATUTU  

WiseEuropa – FUNDACJA WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH 

I EUROPEJSKICH  

uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałami Zgromadzenia Fundatorów: 

nr 6/2013 z dnia 15 marca 2013 roku, nr 7/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 roku, nr 9/2013 z dnia 

12 listopada 2013 roku oraz nr 3/2016 z 10 marca 2016 roku 

 

Rozdział I: Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Fundacja pod nazwą WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych 

i Europejskich (zwana dalej Fundacją) ustanowiona przez Fundatora Aleksandrę Zuzannę Sawicką 

aktem notarialnym sporządzonym w dniu 4 lutego 2013 roku przez notariusz Magdalenę Szymańską 

w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Ordynackiej nr 14 lok. 4, za Rep. A Nr 769/2013, 

działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. 

z 1991 roku Nr 46 poz. 203) oraz niniejszego Statutu. 

 

§ 2 

Fundacja posiada osobowość prawną, którą nabywa z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

§ 3 

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Realizacja celów Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym 

z instytucjami oraz osobami prawnymi z siedzibą zagranicą. 

4. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności. 

 

§ 4 

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

 

§ 5 

Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki 

terenowe. 

 

§ 6 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 

§ 7 

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym w szczególności jej nazwę i siedzibę. 

2. Fundacja jest uprawniona do używania skrótu nazwy w postaci: „Fundacja WiseEuropa”. 

 

§ 8 

Właściwym Ministrem jest minister do spraw nauki.  
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Rozdział II: Cel i zasady działania Fundacji 

 

§ 9 

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju wiedzy z zakresu ekonomii, matematyki, metod 

informatycznych i ilościowych, nauk o zarządzaniu, prawa, nauk społecznych oraz ochrony środowiska, 

umiejętności ich praktycznego stosowania w formułowaniu i prowadzeniu polityki publicznej na 

szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, a także działanie na rzecz poprawy jakości polityki 

krajowej i europejskiej oraz środowiska gospodarczego przez oparcie ich na rzetelnych analizach 

ekonomicznych i instytucjonalnych, niezależnych badaniach oraz ocenach oddziaływania polityki na 

gospodarkę i środowisko, jak również w celu wspierania i promocji rozwoju kompetencji naukowych, 

ekonomicznych i obywatelskich społeczeństwa. 

 

 

§ 10 

Fundacja realizuje swój cel poprzez: 

 inspirowanie, wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych służących postępowi wiedzy 

i rozwojowi w zakresie zgodnym z celem Fundacji, 

 pobudzanie i inspirowanie debaty publicznej w zakresie zgodnym z celami Fundacji, 

 organizowanie konferencji i zjazdów naukowo-szkoleniowych, finansowanie wydawnictwa 

publikacji naukowych w zakresie zgodnym z celem Fundacji,  

 tworzenie i rozpowszechnianie baz danych, narzędzi analitycznych i oprogramowania w zakresie 

zgodnym z celem Fundacji, 

 udzielanie stypendiów i grantów naukowych w celu doskonalenia umiejętności specjalistycznych 

w zakresie zgodnym z celem Fundacji - umożliwiających udział w różnych formach zdobywania 

wiedzy (szkolenia, sympozja, zjazdy, staże, konferencje naukowe), 

 organizowanie działań służących podnoszeniu wiedzy i umiejętności instytucji publicznych lub 

podmiotów prywatnych w zakresie zgodnym z celem Fundacji, 

 wspieranie i realizowanie wszelkich działań twórczych oraz projektów naukowych promujących 

cele Fundacji, 

 realizowanie multidyscyplinarnych przedsięwzięć, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych 

oraz społecznych, między innymi w przestrzeni publicznej, 

 organizowanie i produkcję: imprez kulturalnych i naukowych dotyczących obszarów objętych 

celem Fundacji,  

 prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie książek, albumów, płyt i periodyków 

naukowych, kulturalnych i poświęconych sprawom publicznym, 

 wspieranie i realizowanie inicjatyw mających na celu udostępnianie wyników badań naukowych 

i wiedzy naukowej jak największym kręgom odbiorców.   

 

§ 11 

Cele i formy działania są realizowane przez Fundację w ramach działalności nieodpłatnej. 

 

Rozdział III: Majątek Fundacji 

 

§ 12 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w kwocie pieniężnej 

w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), a w przyszłości także środki pieniężne, papiery 
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wartościowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku 

jej działania. 

 

§ 13 

Z określonego wyżej funduszu założycielskiego kwota 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 

przeznaczona będzie na działalność gospodarczą, zaś kwota 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 

przeznaczona będzie na działalność statutową.  

 

§ 14 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 

 

§ 15 

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej Fundacji mogą być przeznaczone tylko na jej cele 

statutowe. 

 

§ 16 

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: 

 darowizn, spadków i zapisów,  

 dotacji, grantów i subwencji osób prawnych, 

 dochodów ze zbiórek publicznych,  

 dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,  

 dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,   

 odsetek od papierów wartościowych i lokat kapitałowych w walucie polskiej i walutach obcych 

zgodnie z przepisami prawa dewizowego funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora. 

 

§ 17 

1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, grantów oraz subwencji mogą być 

użyte na wybraną przez Fundację realizację jej celu.  

2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy 

sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą. 

3. Przyjęcie przez Fundacje darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację 

długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.  

4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa 

Zarząd Fundacji. 

 

§ 18 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby 

prawne. 

 

§ 19 

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych 

bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa.  

 

§ 20 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie, który stanowią stosownie do Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD): 
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- pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z) 

- działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z) 

- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z) 

- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z) 

- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 

62.09.Z) 

- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 

63.11.Z) 

- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

63.99.Z) 

- działalność prawnicza (PKD 69.10.Z) 

- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z) 

- działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 

(PKD 70.10.Z) 

- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z) 

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 

70.22.Z) 

- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z) 

- pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B) 

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z) 

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 

(PKD 72.19.Z) 

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 

72.20.Z) 

- reklama (PKD 73.1) 

- badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z) 

- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

74.90.Z)  

- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) 

- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) 

w rozmiarach służących realizacji jej celów. 

 

§ 21 

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub 

łącznej) w wysokości co najmniej 20 tysięcy PLN lub równowartość tej kwoty w innych walutach 

wymienialnych – mogą otrzymać uchwałą Zarządu Fundacji – za ich zgodą – tytuł Mecenasa Fundacji. 

 

§ 22 

Tytuł Mecenasa Fundacji ma charakter osobisty.  

 

Rozdział IV: Władze Fundacji 

 

§ 23 

Organami Fundacji są: 

1) Zgromadzenie Fundatorów, 

2) Zarząd.  
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Rozdział V: Zgromadzenie Fundatorów 

 

§ 24 

Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym Fundacji, do kompetencji którego należy: 

1. zmiana Statutu, 

2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, 

3. podejmowanie decyzji o utworzeniu spółki prawa handlowego, fundacji, spółdzielni 

oraz przystąpieniu do takich podmiotów, jak również objęciu lub nabyciu akcji lub udziałów 

w spółkach lub obligacji zamiennych na akcje lub praw o podobnym charakterze, 

4. podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji. 

 

§ 25 

1. Pierwszym Członkiem Zgromadzenia Fundatorów jest Fundator wymieniony w § 1.  

2. Członkostwo w Zgromadzeniu Fundatorów wygasa w razie śmierci lub pisemnej rezygnacji 

Fundatora. 

3. Zgromadzenie Fundatorów może składać się z jednego lub większej liczby członków. 

4. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów mogą jednogłośną decyzją powoływać do swojego grona 

inne osoby fizyczne. 

5. W razie, gdy Zgromadzenie Fundatorów jest wieloosobowe, Członkowie Zgromadzenia 

Fundatorów powołują jednogłośnie ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów. 

6. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów pełnią swoje funkcje społecznie. 

 

§ 26 

Zgromadzenia Fundatorów odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 

Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. 

 

§ 27 

Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków Zgromadzenia Fundatorów, w tym Przewodniczącego. W razie równej liczby głosów 

decyduje głos Przewodniczącego Zgromadzenia. 

 

Rozdział VI: Zarząd 

 

§ 28 

1. Fundator powołuje pierwszy Zarząd Fundacji i mianuje Prezesa Zarządu. 

2. Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz. 

3. Zarząd liczy od 1 do 3 osób. 

4. Prezesa Zarządu i innych członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów.  

5. Fundator nie może pełnić funkcji Członka Zarządu ani Prezesa Zarządu. 

6. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani za swoją pracę.  

7. Członkostwo w Zarządzie ustaje poprzez: 

- złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia, 

- odwołanie przez Zgromadzenie Fundatorów. 

- śmierć członka Zarządu.  

 

§ 29 

Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy 

w szczególności: 
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1. realizacja celów statutowych Fundacji, 

2. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji, 

3. przygotowywanie i uchwalanie sprawozdań z działalności Fundacji, 

4. zarządzanie majątkiem Fundacji, 

5. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wysokości budżetu na wynagrodzenia 

i nagrody dla pracowników Fundacji.  

 

§ 30 

1. W przypadku, gdy Zarząd jest więcej niż jednoosobowy, podejmuje uchwały zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej 2 członków Zarządu. 

2. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na miesiąc.  

 

§ 31 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu. 

2. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji zawiera Prezes Zarządu. 

 

Rozdział VII: Zmiana statutu 

 

§ 32 

Zmiana Statutu Fundacji, w tym celów Fundacji, wymaga uchwały Zgromadzenia Fundatorów.  

 

Rozdział VIII: Postanowienia końcowe 

 

§ 33 

Zarówno Członkowie Zarządu, jak i Zgromadzenia Fundatorów mogą odpłatnie uczestniczyć 

w realizacji prac badawczych Fundacji. 

 

§ 34 

Decyzję o likwidacji Fundacji, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu, podejmuje jednogłośnie 

Zgromadzenie Fundatorów.  

 

§ 35 

Majątek Fundacji po zakończeniu likwidacji przeznaczony zostanie na cele wskazane 

przez Zgromadzenie Fundatorów w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji.  

 

§ 36 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, zmiany 

w Statucie wchodzą w życie z dniem zarejestrowania ich w Krajowym Rejestrze Sądowym.  
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