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STATUT  
FUNDACJI PROMOCJI I AKREDYTACJI KIERUNKÓW EKONOMICZNYCH 

(tekst jednolity) 

Rozdział I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

Fundacja pod nazwą "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych" 

zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez: 

Akademię Ekonomiczną w Katowicach, 

Akademię Ekonomiczną w Krakowie,  

Akademię Ekonomiczną w Poznaniu,  

Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu,  

Szkołę Główną Handlową w Warszawie,  

zwane dalej "Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 

Leszka Zabielskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Tamka 37 dnia 9 

grudnia 2000 r. repertorium A nr 3586/2000, działa na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz 

postanowień niniejszego statutu. 

§2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Organem nadzoru właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister 

właściwy dla spraw edukacji narodowej. 

§3 

Fundacja jest ustanowiona na czas nieoznaczony. 

§4 

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Dla właściwego realizowania celów społecznych, Fundacja może prowadzić 

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§5 

Fundacja może używać okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej 

nazwę i siedzibę. 
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§6 

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z 

innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla 

celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

 

Rozdział II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§7 

Celami Fundacji są: 

1) przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji  polskiego społeczeństwa, 

2) promowanie wysokich jakościowo standardów nauczania, 

3) wspieranie współpracy naukowo-dydaktycznej jednostek prowadzących 

kształcenie na poziomie uczelni wyższych, 

4) inspirowanie i umacnianie związków nauki z praktyką gospodarczą.  

§8 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) organizowanie i finansowanie konferencji oraz seminariów naukowych, 

2) prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjnej i wydawniczej, 

3) monitoring i opiniowanie ofert naukowo-dydaktycznych jednostek kształcenia 

ekonomicznego, 

4) tworzenie i finansowanie stypendiów, 

5) organizowanie i finansowanie konkursów na prace naukowe, 

6) organizowanie wymiany naukowo-dydaktycznej pomiędzy ośrodkami kształcenia 

ekonomicznego, 

7) organizowanie i finansowanie krajowych i międzynarodowych projektów 

badawczych nt. jakości nauczania, 

8) opracowywanie wzorcowych programów nauczania,  

9) tworzenie dla instytucji edukacyjnych warunków wzajemnej uznawalności planów 

i programów nauczania, 

10)  prowadzenie list rankingowych instytucji edukacyjnych, 

11)  współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi 

działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i 
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zagraniczną z instytucjami oraz innymi osobami fizycznymi wykazującymi 

zainteresowanie celami Fundacji, 

12)  prowadzenie procesów edukacyjnych służących podnoszeniu poziomu 

wykształcenia polskiego społeczeństwa. 

§9 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób 

prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

 

Rozdział III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 10 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 50 000 

złotych wniesionej w równych częściach przez fundatorów oraz środki finansowe, 

nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

2. Przeznacza się 1000 zł (tysiąc złotych) na działalność gospodarczą z funduszu 

założycielskiego wskazanego w ustępie pierwszym. 

§11 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 12 

1. Przychody Fundacji pochodzą z:  

a) darowizn, spadków, zapisów, 

b) subwencji osób prawnych, 

c) zbiórek i imprez publicznych, 

d) majątku nieruchomego i ruchomego, 

e) odpłatnej działalności pożytku publicznego, 

f) działalności gospodarczej. 

 

2. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym 

zakresie:   

- Licea ogólnokształcące – 85.31.B 
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3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:  

- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych – 72.20.Z, 

- Działalność organizacji profesjonalnych – 94.12.Z, 

- Nauka języków obcych – 85.59.A, 

- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 

85.59.B, 

- Wydawanie książek – 58.11.Z, 

- Wydawanie gazet – 58.13.Z, 

- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z, 

- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z, 

- Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z, 

- Drukowanie gazet – 18.11.Z, 

- Pozostałe drukowanie – 18.12.Z, 

- Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku – 18.13.Z, 

- Introligatorstwo i podobne usługi – 18.14.Z, 

- Reprodukcja zapisanych nośników informacji – 18.20.Z, 

- Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 

47.61.Z, 

- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

– 47.91.Z, 

- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z, 

- Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – 58.21.Z, 

- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z, 

- Działalność związana z oprogramowaniem – 62.01.Z, 

- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z, 

- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność – 63.11.Z, 

- Działalność portali internetowych –  63.12.Z, 

- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych – 62.09.Z, 

- Badania rynku i opinii publicznej – 73.20.Z, 

- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z, 
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- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania – 70.22.Z, 

- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana – 74.90.Z, 

- Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z, 

- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 

– 73.12.B, 

- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet) – 73.12.C, 

- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych 

mediach – 73.12.D, 

- Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców – 94.11.Z, 

- Działalność pozostała organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

– 94.99.Z. 

§13 

Środki pochodzące  z subwencji, darowizn, spadków, opłatnej działalności pożytku 

publicznego, działalności gospodarczej i zapisów mogą być wykorzystane na 

realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  

 

§14 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd 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. 

§ 15 

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub 

subwencji, jednorazowej lub łącznej w danym roku, w wysokości równej co 

najmniej 50 tys. złotych lub gdy idzie o osoby zagraniczne - 10 tys. dolarów 

USA, mogą uzyskać, decyzją Rady Fundatorów, tytuł Sponsora Fundacji. 

2. Tytuł Sygnatariusza Fundacji mogą otrzymać osoby, które w inny sposób 

przyczyniają się do realizowania celów Fundacji. 

3. Tytuły powyższe mają charakter osobisty. 

 



 6

Rozdział IV 

ORGANY FUNDACJI 

 

§16 

Organami Fundacji są:  

 Rada Fundatorów, zwana dalej Radą, 

 Zarząd Fundacji. 

§17 

O ile przepisy Statutu nie stanowią inaczej, dla ważności uchwał organu Fundacji 

konieczna jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków danego organu. 

§18 

1. Rada jest organem inicjatywnym i nadzorującym Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji kieruje pracami i działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją 

na zewnątrz. 

§ 19 

1. Rada liczy 5 członków, z zastrzeżeniem ust. 6 (poniżej). 

2. W skład Rady z urzędu wchodzą osoby zajmujące w danej chwili stanowiska 

rektorów uczelni będących Fundatorami. 

3. Członkowie Rady Fundatorów nie mogą być członkami organu zarządzającego 

ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości z tytułu zatrudnienia. 

4. Dopuszczalny jest wybór członka Rady Fundatorów na stanowisko członka 

organu zarządzającego w przypadku gdy wyboru dokona jednomyślnie 

pozostały skład Rady. W takim przypadku wymagana jest zgoda członka Rady 

na kandydowanie na stanowisko członka organu zarządzającego, a także 

pozbawiony jest on prawa głosu w takim głosowaniu. 

5. W przypadku wyboru członka Rady na stanowisko członka organu 

zarządzającego przestaje on być członkiem Rady Fundatorów z mocy uchwały 

o wyborze. 

6. W przypadku określonym w ust. 5 (powyżej) Rada Fundatorów będzie liczyła 4 

członków do czasu pełnienia przez rektora funkcji członka organu 

zarządzającego lub wyboru nowego rektora. 
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7.  Członkowie Rady Fundatorów nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo z winy umyślnej. 

8.  Członkowie Rady Fundatorów mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w 

takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości 

nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o 

wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

§20 

Do kompetencji Rady należy: 

1) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, 

2) zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji oraz 

projektów jej budżetu, 

3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu oraz bilansu Fundacji, 

4) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Fundacji, 

5) powoływanie i odwoływanie Zarządu, 

6) nadawanie i odwoływanie tytułów honorowych: Sponsora i Sygnatariusza, 

7) zatwierdzanie decyzji Zarządu, o których mowa w § 43, 46 i 48. 

§21 

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów pod warunkiem udziału w 

głosowaniu wszystkich członków tego organu. Wyjątkiem są sprawy określone w § 

20 pkt. 5-7, dla których konieczna jest jednomyślność Rady z zastrzeżeniem § 19 

ust. 4. 

§ 22 

Pracami Rady kieruje Przewodniczący powoływany i odwoływany przez Radę. 

§ 23 

1. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia, ustala porządek obrad oraz im 

przewodniczy. Posiedzenia zwoływane są listem poleconym, faksem, pocztą 

elektroniczną lub pismem doręczanym za pokwitowaniem. 

2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

§ 24 

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji. 

§ 25 

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób i jest powoływany na czas 

nieoznaczony oraz odwoływany przez Radę. W skład Zarządu wchodzi Prezes 

Fundacji oraz jeden do czterech członków Zarządu.  
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2. Prezes Fundacji przewodniczy i kieruje pracami Zarządu. 

3. Organizacją pracy Fundacji kieruje Dyrektor Zarządzający, który jest wybierany 

spośród członków Zarządu. 

§ 26 

Członkiem Zarządu może zostać również przedstawiciel fundatora, z zastrzeżeniem 

§ 19 ust. 3. 

§ 27 

1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach 

niezastrzeżonych do kompetencji innych organów fundacji. 

2. Zarząd w szczególności: 

 reprezentuje Fundację na zewnątrz, 

 uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,  

 sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 

 przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 

 ustala w drodze uchwały zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej  pożytku 

publicznego, 

 ustala w drodze uchwały zakres działalności gospodarczej Fundacji. 

 

§ 28 

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i 

nagradzani przez Radę. 

§ 29 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności 

uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym 

Dyrektora Zarządzającego. 

§ 30 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają jednoosobowo Prezes Fundacji i 

Dyrektor Zarządzający lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie. 
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Rozdział V 

PRAWA SPONSORÓW I SYGNATARIUSZY 

 

§ 31 

1. Konwent Patronów składa się z osób fizycznych bądź przedstawicieli osób 

prawnych, które otrzymały tytuł honorowy Sponsora Fundacji. 

2. Konwent Patronów podejmuje statutowe uprawnienia, jeśli w jego składzie są 

przynajmniej trzy osoby. 

§ 32 

Konwent Patronów opiniuje: 

1) projekt budżetu Fundacji, 

2) sprawozdania finansowe i bilans, 

3) projekty w zakresie spraw w których mowa w § 43, 46, 48 i 49. 

§ 33 

Konwent Patronów obraduje przynajmniej raz do roku. 

 

§ 34 

Posiedzenia Konwentu Patronów zwołuje oraz przewodniczy jego obradom Kanclerz 

Konwentu Patronów, którym jest Sponsor wyznaczony przez Radę spośród osób o 

największych zasługach dla Fundacji. 

 

§ 35 

Mandat członka Konwentu Patronów może być cofnięty uchwałą Rady, jeśli Sponsor 

nie wykazuje zainteresowania działalnością Fundacji. 

§ 36 

1. Konwent Akademicki składa się z przedstawicieli osób prawnych, które 

otrzymały tytuł honorowy Sygnatariusza Fundacji. 

2. Konwent Akademicki podejmuje statutowe działania jeśli w jego składzie 

pozostają przynajmniej trzy osoby. 

§ 37 

1. Konwent Akademicki opiniuje: 

1) wieloletnie i roczne programy działania Fundacji, 

2) inicjatywy nadania tytułu honorowego Sygnatariusza, 

3) projekty w zakresie spraw, o których mowa w § 43, 46 i 48. 
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2. W sprawach określonych wyżej w pkt. 2 Konwent może również wnioskować 

do Rady.  

§ 38 

Konwent Akademicki obraduje przynajmniej raz do roku. 

§ 39 

Posiedzenia Konwentu Akademickiego zwołuje oraz przewodniczy jego obradom 

Dziekan Konwentu, którym jest przedstawiciel Sygnatariusza wyznaczonego przez 

Radę spośród Sygnatariuszy najdłużej zasiadających  w Konwencie. 

§ 40 

Mandat członka Konwentu Akademickiego może być cofnięty uchwałą Rady, jeśli 

Sygnatariusz nie wykazuje zainteresowania działalnością Konwentu, bądź jeśli jego 

działania są niezgodne z celami Fundacji oraz zasadami określonymi przez jej 

statutowe organy. 

§ 41 

Dziekan Konwentu Akademickiego, Kanclerz Konwentu Patronów, Prezes Zarządu 

oraz Dyrektor Zarządzający uczestniczą w posiedzeniach Rady z głosem 

doradczym. 

 

 

Rozdział VI 

ZMIANA STATUTU 

§42 

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. 

§ 43 

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze 

jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem Konwentów, przy 

czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę. 

 

Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 44 

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 

§ 45 



 11

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji. 

§ 46 

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze 

jednomyślnej uchwały, podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem Konwentów, 

przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę. 

§ 47 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana 

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

§ 48 

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze 

jednomyślnej uchwały, podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem Konwentów, 

przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę. 

§ 49 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których 

działalność odpowiada celom Fundacji, przy czym instytucjami tymi nie mogą być 

Fundatorzy. 

§ 50 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla 

miasta stołecznego Warszawy. 


