STATUT
Fundacji im. Władysława Tatarkiewicza

Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja im. Władysława Tatarkiewicza, zwana dalej
Fundacją, ustanowiona przez:
Dr Bogna J. Gladden-Obidzińska
Prof. dr hab. Alicja Kuczyńska
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przed
Notariuszem Izabelą Prykiel-Górecką w kancelarii notarialnej pod adresem Aleja
Waszyngtona 146 lokal 207, 04-076 Warszawa, w dniu 19 grudnia 2017 działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst
jednolity Dziennik Ustaw Nr 46/91 r. poz. 203) oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja ma osobowość prawną.

§2
1. 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.
2. Siedzibą fundacji jest Warszawa.
3. Fundacja może tworzyć oddziały.
4. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister nauki.

§3
1. Fundacja może posługiwać się odpowiednikami nazwy w językach obcych, np.
The Władysław Tatarkiewicz Foundation, Fondazione in Memoria di
Wladyslaw Tatarkiewicz, Fondation à la Mémoire de Ladislas Tatarkiewicz.
2. Fundacja może posługiwać się pieczęcią okrągłą z pełną nazwą Fundacji.
3. Fundacja może ustanawiać nagrody, odznaki, medale honorowe i przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla realizacji celów Fundacji a także laureatom konkursów
stypendialnych i innych ustanowionych przez Fundację.
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Cele i zasady działania Fundacji.
§4
Celami Fundacji są:
1. Upowszechnianie i wspieranie w środowiskach akademickich w kraju i za granicą
etosu intelektualnego opartego na wartościach zakorzenionych w
Tatarkiewiczowskiej tradycji uprawiania filozofii, estetyki i etyki.
2. Zabezpieczenie dorobku i spuścizny naukowej Władysława Tatarkiewicza (m. i.
archiwa).
3. Rozwój badań nad myślą Władysława Tatarkiewicza.
4. Wymiana rezultatów badań ze środowiskami krajowymi i zagranicznymi, w tym
uczelniami i ośrodkami badawczymi, bibliotekami, muzeami i innymi podmiotami
prawnymi lub fizycznymi.
5. Prowadzenie projektów edukacyjnych (także dla młodzieży) związanych z
rozwijanymi przez Tatarkiewicza ideami Prawdy, Dobra i Piękna, oraz nauczanie
filozofii poprzez refleksję nad sztuką.

§5
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następującą działalność, którą finansuje:
1. Budowę bazy dokumentów związanych z Patronem Fundacji, Władysławem
Tatarkiewiczem;
2. Zakup i gromadzenie książek, albumów, dzieł sztuki i prac multimedialnych,
przeznaczonych do badań oraz działalności popularyzatorskiej;
3. Działalność wydawniczą i publicystyczną w zakresie badań filozoficznych (w tym
estetycznych), przygotowanie i edycję publikacji książkowych i wydawnictw
ciągłych, przygotowanie recenzji, przekładów, opracowań wydawniczych i edycji
krytycznych;
4. Organizację seminariów, sympozjów, konferencji i debat publicznych z udziałem
naukowców, badaczy i publicystów;
5. Projektowanie, ustanawianie, podejmowanie i włączanie się do programów
badawczych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych;
6. Organizację wystaw i odczytów, tworzenie prezentacji, filmów oraz innych form
publicystycznych służących upowszechnianiu myśli filozoficznej, w tym polskiej;
7. Przyznawanie stypendiów i grantów naukowych dla studentów, licencjatów,
magistrów, doktorów, doktorów habilitowanych, profesorów i innych osób, na
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pracę naukową i upowszechnianie wyników badań w dziedzinie filozofii, w tym
estetyki;
8. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami
pozarządowymi i osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie wymienionym w
celach działania Fundacji.

§6
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.
§7
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc)
złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§8
Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek,
4. jednego procenta podatku na cele użyteczności publicznej,
5. dochodów z majątku Fundacji.
§9
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów
powinny być użyte na realizację celów Fundacji zgodnie z poszanowaniem woli
spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem
Fundacji w stosunku do członków jej Rady, Zarządu, pracowników Fundacji
oraz osób, z którymi osoby te pozostają w stosunku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa lub są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli; przekazywanie lub wykorzystanie majątku Fundacji na rzecz
członków jej Rady, Zarządu, pracowników Fundacji oraz osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to przekazanie lub
wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego Fundacji; zakupy
towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady,
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Zarządu, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba, że ten zakup wynika bezpośrednio z celu
statutowego Fundacji.

Władze Fundacji.
§ 10
1. Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji.
§ 11
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym działania
Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do czterech członków.
3. Do Rady Fundacji z mocy statutu należą Fundatorzy.
4. Jeśli aktualny skład Rady jest mniejszy niż maksymalny skład Rady dopuszczalny
przez Statut, dodatkowi członkowie mogą być powołani przez Fundatorów. W
przypadku braku Fundatorów w składzie Rady, Rada większością głosów może
powołać nowych członków.
5. Kadencja członka Rady powołanego przez Fundatorów lub Radę trwa 3 lata;
kadencja Fundatora w Radzie jest bezterminowa.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały
podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy
nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
7. Członkostwo członka powołanego do Rady Fundacji przez Fundatorów lub Radę
ustaje także w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka
Rady.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie
Fundacji.
9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji
lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją –
członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na
czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy, oraz wznowieniu po
zakończeniu tego okresu na mocy decyzji Rady.
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10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady
kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy
zebraniom Rady. Funkcja Przewodniczącego jest bezterminowa; członek Rady
może zrezygnować z funkcji Przewodniczącego bez skutku opuszczenia Rady. W
przypadku opuszczenia Rady przez Przewodniczącego, automatycznie ustaje
także jego funkcja Przewodniczącego.
11. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w
pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków
związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§ 12
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie, w tym drogą
elektroniczną.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów,
przy quorum wszystkich członków; o ile Statut nie postanawia inaczej, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 13
Do zadań Rady należy:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu,
udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
§ 14
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich
dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

dokumentów

Zarząd Fundacji.
§ 15
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez
Radę Fundacji na dwuletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
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3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani
przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej
jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
§ 16
1.
2.
a)
b)
c)
d)

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
uchwalanie regulaminów,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji w sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) ustalanie kryteriów oraz przywilejów statusu sponsora Fundacji dla osób
fizycznych i prawnych, które dokonują na rzecz Fundacji darowizn,
h) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd obowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z
działalności.
§ 17
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj
członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie
związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy)
złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo
Prezes Zarządu.

Zmiana Statutu
§ 18
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały.
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Połączenie z inną fundacją.
§ 19
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. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwa jest Rada Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji.
§ 20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 21
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać
przeznaczony mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej
Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
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