
 
 

STATUT 
Fundacji Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego  1

(tekst jednolity ) 2

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne 
 

§1 
1. Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, zwana w treści statutu Fundacją,            
ustanowiona przez „Res Publica" Spółka z o.o. zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z             
dnia 5 października 1987 roku w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie, sygn. akt A nr               
II771287 działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach i niniejszego Statutu. 
2. Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§2 
Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, zgodnie z           
obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§3 

Siedzibą. Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 
 

§4 
Fundacja używa podłużnej pieczęci z napisem: "Fundacja Res Publica im. Henryka           
Krzeczkowskiego z siedzibą w Warszawie". 

 
§ 5 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Sztuki. 
 

Rozdział II  
Cele, środki i zasady działania Fundacji 

 
§ 6 

Celem Fundacji jest popieranie rozwoju kultury, nauki i oświaty oraz ,jakości życia publicznego. 
 

§ 6a 
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie następującej działalności nieodpłatnej 
pozytku publicznego: 

1) finansowanie i realizacja  projektów badawczych w zakresie humanistyki; 
2) popieranie młodych humanistów i twórców w ich starcie zawodowym; 
3) wspomaganie przedsięwzięć artystycznych, wydawnictw i innych form upowszechniania        

kultury; 
4) fundowanie stypendiów; 
5) wspieranie bibliotek i dostarczanie niezbędnej aparatury instytucjom naukowym i         

1 Nazwa Fundacji zmieniona Uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 17.04.1991 
2 Tekst jednolity na dzień 26.03.2018 

 



 
 

kulturalnym; 
6) organizowanie konkursów i przyznawanie nagród; 
7) współpracę z innymi fundacjami i organizacjami działającymi w sferze kultury, nauki i            

oświaty w kraju i za granicą; 
8) opiekę nad zasłużonymi twórcami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej; 
9) wspomaganie społecznych inicjatyw w dziedzinie kultury i sztuki; 
10) powoływanie w ramach Fundacji instytutów o charakterze naukowym, zajmujących się w           

szczególności filozofią, socjologią i historią kultury europejskiej. 
11). prowadzenie działalności wydawniczej. 
12)  inicjowanie i realizację projektów międzynarodowych. 
13) prowadzenie badań interdyscyplinarnych 

 
2. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie: 

1) finansowanie i realizacja  projektów badawczych w zakresie humanistyki; 
2) popieranie młodych humanistów i twórców w ich starcie zawodowym; 
3) wspomaganie przedsięwzięć artystycznych, wydawnictw i innych form upowszechniania        

kultury; 
4) fundowanie stypendiów; 
5) wspieranie bibliotek i dostarczanie niezbędnej aparatury instytucjom naukowym i         

kulturalnym; 
6) organizowanie konkursów i przyznawanie nagród; 
7) współpracę z innymi fundacjami i organizacjami działającymi w sferze kultury, nauki i            

oświaty w kraju i za granicą; 
8) opiekę nad zasłużonymi twórcami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej; 
9) wspomaganie społecznych inicjatyw w dziedzinie kultury i sztuki; 
10) powoływanie w ramach Fundacji instytutów o charakterze naukowym, zajmujących się w           

szczególności filozofią, socjologią i historią kultury europejskiej. 
11). prowadzenie działalności wydawniczej. 
12)  inicjowanie i realizację projektów międzynarodowych. 
13) prowadzenie badań interdyscyplinarnych 
 

§7 
Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej          
oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem . 3

 
§ 8 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i            
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji. 
 

Rozdział III 
Organy i organizacja Fundacji 

 
§ 9 

3 Zmiana wprowadzona uchwałą Zarządu Fundacji z dn. 20.12.1990, zatwierdzoną decyzją Ministra Kultury i Sztuki 
z 7.01.1991 

 



 
 

Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji 
 

§ 10  
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. 
 

§ 11 
1. Zarząd Fundacji składa się z 3-7 osób powołanych przez Fundatora . 4

2. Zarząd Fundacji składa się z funkcji Prezesa i jednego lub więcej Wiceprezesa Zarządu . 5

3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy . 6

 
§12 

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania członka            
Zarządu Fundacji. 

2. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany przez Fundatora lub przez Zarząd Fundacji.            
Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji wymaga zgody Fundatora. 

3. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji następuje w drodze uchwały           
podjętej przez pozostałych członków Zarządu Fundacji, przy czym członek Zarządu Fundacji,           
którego sprawa dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu. 

4. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji przez wystąpienie, śmierć lub           
pozbawienie członkostwa w Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji uzupełnia swój skład w           
drodze kooptacji. Na kandydaturę nowego członka Zarządu Fundacji wyraża zgodę Fundator. 

5. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swe funkcje nieodpłatnie. 
6. Zarząd Fundacji może powołać Dyrektora Fundacji do bieżącego kierowania sprawami          

administracyjnymi Fundacji i jej działalnością gospodarczą. Zakres praw i obowiązków          
Dyrektora Fundacji określa Zarząd Fundacji . 7

7. Zarząd Fundacji może powoływać Rady Programowe do pomocy w realizacji poszczególnych           
przedsięwzięć Fundacji . 8

 
§13 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w           
szczególności: 
1) uchwalanie programów działania Fundacji, ustalanie sposobów ich realizacji oraz podział          
dochodu i środków Fundacji na poszczególne cele ; 9

2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 

4 Zmiana wprowadzona Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Res Publica Spółka z o.o. w Warszawie (Fundator) z 
dnia 12.10.1989 i zatwierdzona decyzją Ministra Kultury i Sztuki z dn. 30.12.1989 
5  Zmiana wprowadzona Uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 7.02.2018 roku. 
6 Zmiana wprowadzona Uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 7.02.2018 roku. 
7 Zmiana wprowadzona Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Res Publica Spółka z o.o. w Warszawie (Fundator) z 
dnia 12.10.1989 i zatwierdzona decyzją Ministra Kultury i Sztuki z dn. 30.12.1989 
8 Zmiana wprowadzona Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Res Publica Spółka z o.o. w Warszawie (Fundator) z 
dnia 12.10.1989 i zatwierdzona decyzją Ministra Kultury i Sztuki z dn. 30.12.1989 
9 Zmiana wprowadzona Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Res Publica Spółka z o.o. w Warszawie (Fundator) z 
dnia 12.10.1989 i zatwierdzona decyzją Ministra Kultury i Sztuki z dn. 30.12.1989 

 



 
 

3) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji; 
4) --------------------------------------------------------------------------; 
5) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji; 
6) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji; 
7) przedstawianie do wiadomości publicznej programów działania oraz prawidłowości        

wykorzystania środków finansowych Fundacji; 
8) przedstawianie, na żądanie Ministra Kultury i Sztuki, sprawozdań z działalności Fundacji; 
9) powoływanie rad naukowych instytutów działających w ramach Fundacji. Rady naukowe          

ustalają w porozumieniu z Zarządem Fundacji zasady funkcjonowania instytutów działających          
w ramach Fundacji . 10

 
§14 

1. Zarząd Fundacji może przyznawać nagrody za działalność twórczą i popularyzatorską w 
dziedzinie kultury i sztuki oraz stypendia, zasiłki i zapomogi. 

2. Kandydatów do nagród, stypendiów, zasiłków i zapomóg zgłaszają członkowie Zarządu 
Fundacji oraz inne zainteresowane organizacje i osoby. 

 
§15 

Decyzje Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością uprawnionych głosów. 
 

§16 
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jeden członek Zarządu Fundacji . 11

 
§ 17 

Pracownicy Fundacji wynagradzani są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Fundacji i            
korzystają ze wszystkich uprawnień pracowniczych gwarantowanych przez przepisy prawa         
pracy. 
 

§ 17a 
Rada Fundacji jest organem obligatoryjnym fundacji. W skład rady wchodzą przynajmniej 3 
osoby powoływane przez Fundatora na okres 2 lat. Odwołanie członka rady następuje po upływie 
kadencji lub decyzją Fundatora umotywowaną ważnymi powodami, takimi jak nieuczestniczenie 
w posiedzeniach Rady, działanie na szkodę Fundacji, itp.  

 
§ 17b 

Członkowie rady: 
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

10 Zmiana wprowadzona uchwałą Zarządu Fundacji z dn. 20.12.1990, zatwierdzona decyzją Ministra Kultury i Sztuki 
z 7.01.1991 
11 Zmiana wprowadzona Uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 7.02.2018 roku. 

 



 
 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 
kosztów. 

§ 17c 
Rada jest organem o uprawnieniach nadzorczych. Do obowiązków Rady należy nadzorowanie i 
kontrolowanie pracy Zarządu Fundacji oraz nadzorowanie realizacji celów statutowych przez 
Fundację. 

§ 17d 
Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku . 12

 
§ 17e 

Rada wybiera ze swego grona na okres 2 lat przewodniczącego Rady fundacji. 
 

§ 17f 
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. 

 
§ 17g 

Do wyłącznych kompetencji rady należy przyjmowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i 
finansowych z działania fundacji. 
 

Rozdział IV  
Majątek Fundacji 

 
§18 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład przekazany przez            
Fundatora w kwocie 100.000,- zł (sto tysięcy złotych). 

2. Wkład przekazany przez Fundatora nie może ulec uszczupleniu. Stanowi on w całości fundusz             
gwarancyjny Fundacji. Kwoty należne z tytułu odsetek od funduszu założycielskiego służą           
finansowaniu działalności statutowej. 

 
§ 19 

Dochodami Fundacji są w szczególności: 
1) świadczenia Fundatora; 
2) darowizny, dotacje, spadki i zapisy otrzymane od osób fizycznych, prawnych, krajowych i 

zagranicznych; 
3) wpływy z działalności gospodarczej ; 13

4) odsetki bankowe . 14

 
§ 19a  15

12 Zmiana wprowadzona Uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 7.02.2018 roku. 
13 Zmiana wprowadzona Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Res Publica Spółka z o.o. w Warszawie (Fundator) z 
dnia 12.10.1989 i zatwierdzona decyzją Ministra Kultury i Sztuki z dn. 30.12.1989 
14 Zmiana wprowadzona Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Res Publica Spółka z o.o. w Warszawie (Fundator) z 
dnia 12.10.1989 i zatwierdzona decyzją Ministra Kultury i Sztuki z dn. 30.12.1989 
15 Dodany na mocy Uchwały Zgromadzenia Wspólników Res Publica Spółka z o.o. w Warszawie (Fundator) 
Ministra dnia 12.10.1989, zatwierdzonej decyzją Ministra Kultury i Sztuki z dn. 30.12.1989 

 



 
 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą sama lub przez organizacyjnie wyodrębnione         
jednostki (zakłady). Działalnością gospodarczą Fundacji może być także udział w spółkach. 

2. Zakres działalności gospodarczej oraz zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej          
związanej z tą działalnością określa załącznik do statutu. 

3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się na finansowanie działalności          
statutowej, pokrywanie kosztów własnych Fundacji, rozwój działalności gospodarczej        
Fundacji i tworzenie funduszu rezerwowego. 

 
§20 

W przypadku likwidacji Fundacji fundusz założycielski oraz środki rzeczowe i finansowe zostaną            
przeznaczone na cele identyczne lub zbliżone do tych, które realizowała Fundacja. O            
przeznaczeniu tych środków decyduje Zarząd. 

 
§ 21 

W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie woli o            
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 
§ 22 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. 
 

Rozdział V  
Tytuły honorowe 

 
§23 

1. Osobie, która współpracuje z Fundacją i przekazała na jej rzecz środki finansowe lub             
rzeczowe stanowiące równowartość minimum 5.000,- USD, może być przyznany tytuł          
honorowy "Donator". 

2. Osoba współpracująca z Fundacją może uzyskać tytuł honorowy "Zasłużony dla Fundacji". 
 

Rozdział VI  
Zmiana Statutu 

 
§ 24 

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji. 
 

§ 25 
Zmiany Statutu może dokonać: 
1) Fundator lub upoważniona przez niego osoba; 
2) Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora wyrażoną na piśmie. 
 

§ 26 
Minister Kultury i Sztuki może wezwać Fundatora lub Zarząd Fundacji do zmiany statutu w              
wyznaczonym terminie, jeśli okaże się, że postanowienia Statutu są sprzeczne z obowiązującymi            
przepisami prawa. 
 

 



 
 

§ 27 
Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zmiany Statutu podejmowana jest jednomyślnie. 

 
§ 28 

Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustalania. 
 

Rozdział VII 
Likwidacja Fundacji 

 
§29 

1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których została 
ustanowiona lub z powodu wyczerpania środków finansowych, podejmuje Zarząd Fundacji. 

2. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu jej zobowiązań przeznacza się na cele określone 
przez Zarząd. 

3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Kultury i Sztuki. 
 

Rozdział VIII 
Postanowienia końcowe 

 
§ 30 

W razie likwidacji "Res Publica" Spółka z o.o., będącej Fundatorem, wszelkie uprawnienia            
Fundatora określone w niniejszym Statucie przechodzą na Zarząd Fundacji. 

 
§ 31 

Koszty administracyjne, organizacyjne, wydatki na działalność reprezentacyjną Fundacji,        
wyodrębnione w planie finansowym, pokrywane są z majątku Fundacji. 
 
 
 
 

§ 32 
 

Zabrania się: 
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do          

jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,           
członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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”, 

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników           
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w              
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych         
warunkach, 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz          
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to               

 



 
 

wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,           

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w              
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
 

 
ZALĄCZNIK  16

do Statutu 
Fundacji Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego 

 
§1 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 
1) działalności wydawniczej;  
2) kolportażu i sprzedaży wydawnictw książkowych i prasowych; 
3) działalności poligraficznej; 
4) produkcji i obrotu papierem i wyrobami papierniczymi; 
5) handlu i usług różnych. 
 

§2 
Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest przez: 
1) samą Fundację; 
2) wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady. 

 
§3 

Działalność gospodarcza Fundacji oraz jej zakłady podlegają Zarządowi. W razie ustanowienia           
Dyrektora Fundacji podlegają one bezpośrednio Dyrektorowi. Poszczególnymi zakładami kierują         
dyrektorzy lub kierownicy zakładu ustanowieni przez Zarząd. 

 
§4 

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest na zasadach rachunku ekonomicznego na          
podstawie samodzielnie opracowanych planów. 

 
§5 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową na zasadach określonych w           
przepisach obowiązujących osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 
2. Działalność gospodarcza prowadzona przez samą Fundację jest ewidencyjnie wyodrębniona         
w zakresie przychodów i kosztów tej działalności. 

 
§6 

Składniki majątku trwałego Fundacji wykorzystywane w jej działalności gospodarczej podlegają          
umorzeniu i amortyzacji na zasadach przewidzianych dla jednostek gospodarki         
nieuspołecznionej. 

16 Dodany Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Res Publica Spółka z o.o. w Warszawie (Fundator) z dnia 
12.10.1989, zatwierdzoną decyzją Ministra Kultury i Sztuki z dn. 30.12.1989 

 



 
 

 
§7 

Działalnością gospodarczą Fundacji może być również udział w spółkach w kraju i za granicą. 
 

 


