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STATUT FUNDACJI „OIKONOMOS”
I. Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą „OIKONOMOS”, zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”,
ustanowiona przez:
1) Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską reprezentowaną przez Biskupa Jakuba
(Jakuba Kostiuczuka),
2) Andrzeja Łapko,
3) Joanicjusza Nazarko
aktem notarialnym z dnia 10 września 2003 r. sporządzonym przed notariuszem mgr Elżbietą
Lussa w Kancelarii Notarialnej w Białymstoku przy ulicy Legionowej Nr 14/16 (Repertorium
A numer 7271/2003) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. nr 46 z 1991 r. poz. 203, wraz z późn. zm.), ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96,
poz. 873 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest Białystok.
§4
1. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja, dla realizowania swoich celów, może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§5
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§6
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
§7
1. Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, biura i inne placówki realizujące jej
cele statutowe. Jednostki organizacyjne Fundacji działają w ramach jej osobowości
prawnej.
2. Fundacja może przystępować do spółek.
3. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją lub założyć nową fundację.
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§8
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą dla umożliwienia realizacji swoich
celów statutowych. Całość dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej przez
Fundację będzie przeznaczona na realizację celów statutowych.
§9
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

II. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji
§ 10
Celem Fundacji OIKONOMOS jest podejmowanie wszelkich działań:
1) społecznych,
2) charytatywnych,
3) oświatowych,
4) wychowawczych,
5) edukacyjnych,
6) kulturalnych,
7) naukowych,
8) wydawniczych
na rzecz rozwoju społeczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz ochrona i wspieranie tolerancji
narodowościowej, religijnej i wielokulturowego dziedzictwa Rzeczpospolitej Polskiej i Europy.
§ 11
Fundacja realizuje swoje statutowe cele poprzez:
1) wspieranie, organizowanie i finansowanie oświaty, edukacji, badań naukowych
i innych działań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
2) wspieranie adaptacji społecznej, kształcenia i aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych;
3) pomoc w aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
4) wspieranie kształcenia osób ubogich, z mniejszości narodowych i religijnych;
5) wspieranie ochrony środowiska;
6) wspieranie ochrony zdrowia i opieki społecznej;
7) organizowanie, wspieranie finansowe i materialne inwestycji budowlanych, remontów
i renowacji obiektów zabytkowych, sakralnych;
8) organizowanie, wspieranie finansowe i materialne inwestycji budowlanych, remontów
i renowacji obiektów służących celom oświaty i edukacji, nauki, kultury, pomocy
społecznej i charytatywnej;
9) organizowanie, wspieranie finansowe i materialne wydawnictw oświatowych,
edukacyjnych i naukowych;
10) organizowanie, wspieranie finansowe i materialne rozgłośni radiowych i
telewizyjnych i innych mediów elektronicznych w realizacji zadań zgodnych z celami
Fundacji;
11) organizowanie, wspieranie finansowe i materialne innych działań służących realizacji
celów Fundacji;
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12) nawiązywanie współpracy, w tym międzynarodowej, z organizacjami, które działają
w ww. dziedzinach i wspieranie ich inicjatyw;
13) pomoc organizacyjna, finansowa i rzeczowa osobom fizycznym, prawnym i innym
organizacjom podejmującym działania zgodne z celami Fundacji.
§ 11 1
Prowadzona przez Fundację działalność może być nieodpłatna lub odpłatna.
§ 12
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych
i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

III. Majątek i dochody Fundacji
§ 13
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4 500 zł (słownie: cztery i pół
tysiąca złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, z czego kwota
2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przeznaczona jest na działalność gospodarczą.
2. Ponadto majątek Fundacji stanowią w szczególności środki finansowe, fundusze,
nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa nabyte w czasie działania Fundacji.
§ 14
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 15
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z następujących źródeł:
1) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
2) darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek
organizacyjnych z kraju i z zagranicy;
3) subwencji osób prawnych oraz dotacji;
4) wpływów ze zbiórek, imprez publicznych i działalności promocyjnej organizowanych
przez Fundację;
5) oprocentowania rachunków bankowych i lokat;
6) dochodów z akcji, obligacji i innych papierów wartościowych;
7) dochodów z odpłatnej działalności statutowej Fundacji;
8) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§ 16
Zakres i rodzaj działalności gospodarczej Fundacji określa Zarząd Fundacji.
§ 17
Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację poprzez organizacyjnie
wyodrębnione zakłady na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd.
3

Statut Fundacji „OIKONOMOS”

§ 18
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia
takiego oświadczenie jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
W przeciwnym razie Zarząd składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.
§ 19
1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz koszty
działalności Fundacji.
2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 19 1
Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim 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”;
2) przekazywać majątku na rzecz Fundatorów, 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;
3) wykorzystywać majątku fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
fundacji;
4) kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.
§ 20
1. Fundacja prowadzi Księgę Honorowych Sponsorów, do której wpisuje sponsorów, którzy
w szczególny sposób wspierali działalność fundacji. Decyzję o wpisie do Księgi
Honorowych Sponsorów podejmuje Rada Fundacji.
2. Rada Fundacji może ustalić medale honorowe i inne wyróżnienia, które będą
przyznawane osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nie
posiadającym osobowości prawnej – zasłużonym dla celów obranych przez Fundację i dla
samej Fundacji.

IV. Organy Fundacji i sposób zorganizowania
§ 21
Organami Fundacji są:
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1) Zgromadzenie Fundatorów,
2) Rada Fundacji,
3) Zarząd Fundacji.
§ 22
Zgromadzenie Fundatorów tworzą wszyscy fundatorzy Fundacji oraz inne osoby fizyczne lub
prawne powołane zgodnie z § 30 Statutu.
§ 23
Zgromadzenie Fundatorów:
1) uchwala zmiany celów i zmiany statutu Fundacji;
2) powołuje i odwołuje Radę Fundacji;
3) zatwierdza regulamin działalności Rady Fundacji;
4) powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji;
5) powołuje Prezesa Zarządu Fundacji spośród jego członków;
6) przyjmuje rezygnacje członków Zarządu;
7) decyduje o przystąpienie Fundacji do spółek, połączeniu z inną fundacją lub powołaniu
nowej fundacji;
8) decyduje o tworzeniu i znoszeniu jednostek organizacyjnych w ramach Fundacji;
9) decyduje o likwidacji Fundacji;
10) podejmuje uchwały w sprawie powołania nowych członków Zgromadzenia Fundatorów;
11) wyraża zgodę na nabywanie lub zbywanie nieruchomości oraz zaciągania zobowiązań
przekraczających kwotę 100 000 zł.;
12) zatwierdza zasady wynagradzania członków Zarządu;
13) zajmuje stanowisko i wyraża opinię w sprawach przedłożonych przez Radę Fundacji,
Zarząd Fundacji lub z własnej inicjatywy;
14) przyjmuje roczne sprawozdania Rady Fundacji;
15) zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności Fundacji i sprawozdanie finansowe
Zarządu Fundacji i udziela absolutorium Zarządowi Fundacji.
§ 24
Przewodniczącym Zgromadzenia Fundatorów jest Diecezjalny Prawosławny Biskup
Białostocko-Gdański.
§ 25
Członkowie Zgromadzenia Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach
tego organu, mogą jednak otrzymywać zwrot poniesionych wydatków związanych z jego
działalnością.
§ 26
Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie.
§ 27
Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż
raz w roku.
§ 28

5

Statut Fundacji „OIKONOMOS”

Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów
z własnej inicjatywy lub na wniosek ponad 50% członków Zgromadzenia Fundatorów,
zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie.
§ 29
1. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Zgromadzenia Fundatorów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym
dla skuteczności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków,
w tym Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.
3. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Bezwzględnej większości głosów wymaga podjęcie uchwał w sprawie zmiany celów
działania i statutu Fundacji, połączenia lub likwidacji Fundacji, przystąpienia do spółek,
powołania nowych członków Zgromadzenia Fundatorów. Dla ważności tych uchwał
konieczny jest brak sprzeciwu Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.
§ 30
Zgromadzenie Fundatorów może uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne
(w tym przedstawicieli osób prawnych) lub osoby prawne, nie będące fundatorami, które:
1) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego Fundacji;
2) zadeklarują zamiar i gotowość dalszego materialnego wspierania Fundacji;
3) w inny znaczący sposób wspomagają działalność Fundacji.
§ 31
Prawo udziału w Zgromadzeniu Fundatorów wygasa w razie śmierci, zrzeczenia się,
dożywotniej utraty zdolności do czynności prawnych, prawomocnego skazania na karę
pozbawienia wolności.
§ 32
Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
§ 33
1. Rada Fundacji składa się z 5 do 12 członków powołanych za ich zgodą przez
Zgromadzenie Fundatorów na okres 3 lat.
2. Członkami Rady Fundacji nie mogą być członkowie organu zarządzającego ani osoby
pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia, a także osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej.
§ 34
Członek Zgromadzenia Fundatorów może być jednocześnie członkiem Rady Fundacji.
§ 35
Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów, po zasięgnięciu opinii pozostałych Fundatorów,
powołuje, z grona członków Rady Fundacji, i odwołuje Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
§ 36
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Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu,
mogą jednak otrzymywać zwrot poniesionych wydatków związanych z jego działalnością.
§ 37
Rada Fundacji lub każdy z jej członków może być odwołany w każdym czasie przez
Zgromadzenie Fundatorów, jeżeli stwierdzi ono, że działanie Rady lub jej członka jest
sprzeczne z celami lub statutem Fundacji.
§ 38
Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady.

§ 39
Rada Fundacji działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez
Zgromadzenie Fundatorów.
§ 40
Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów zmian celów i statutu Fundacji;
2) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania oraz planów finansowych
Fundacji przedkładanych przez Zarząd;
3) kontrola osiągania celów statutowych Fundacji;
4) inicjowanie działań służących realizacji celów statutowych Fundacji;
5) opiniowanie wniosków o przystąpienie do spółek, o połączenie lub likwidację
Fundacji;
6) kontrola stanu majątkowego Fundacji;
7) nadzór nad bieżącą działalnością Zarządu Fundacji;
8) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu;
9) proponowanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
10) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
11) decydowanie o wpisie do Księgi Honorowych Sponsorów;
12) ustalanie i nadawanie medali honorowych i innych wyróżnień;
13) zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez
Zgromadzenie Fundatorów, Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów, Zarząd
Fundacji lub z własnej inicjatywy;
14) zatwierdzanie zakresu i rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
15) zatwierdzanie kwartalnych sprawozdań Zarządu Fundacji z jej działalności;
16) opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Zarządu
i wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji;
17) podejmowanie uchwał w sprawach zgody na nabywanie lub zbywanie nieruchomości
oraz zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 25 000 zł.;
18) przygotowywanie i przedstawianie Zgromadzeniu Fundatorów corocznych
sprawozdań ze swojej działalności.
§ 41
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 4 razy
w roku.
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2. Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów jest każdorazowo powiadamiany przez
zwołującego posiedzenie o terminie i porządku dziennym posiedzenia Rady Fundacji
i może w nim uczestniczyć.

§ 42
1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek
Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów, na wniosek Zarządu, na lub na wniosek
ponad 50% członków Rady.
2. W przypadku, gdy Przewodniczący, z przyczyn uzasadnionych, nie może kierować
pracami Rady, posiedzenie Rady może zwołać Wiceprzewodniczący.
3. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji może zwołać Przewodniczący Zgromadzenia
Fundatorów, podając w zawiadomieniu uzasadnienie zwołania takiego posiedzenia.
§ 43
1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla
skuteczności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
3. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 44
Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu Fundacji składania jej wyjaśnień i udzielania
informacji dotyczących działalności Fundacji oraz udostępniania wszelkich dokumentów.
§ 45
Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 46
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób powoływanych przez Radę Fundacji na okres 3 lat.
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą upływu trzyletniej kadencji, odwołania przez Radę
Fundacji, w razie śmierci członka Zarządu lub utraty przez niego zdolności do czynności
prawnych.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z powodu rezygnacji członka Zarządu z chwilą jej
przyjęcia przez Radę Fundacji.
§ 47
1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
2. Prezes, spośród członków Zarządu, wyznacza Wiceprezesa i przydziela mu zakres działań.
§ 48
Zarząd Fundacji działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego
przez Radę Fundacji.
§ 49
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celami, statutem
i obowiązującymi przepisami prawa;
2) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania oraz planów finansowych
Fundacji;
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3)
4)
5)
6)

zarządzanie majątkiem Fundacji;
ustalanie zakresu i rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji;
zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniami określonymi w § 23 p.11
i w § 40 p. 17;
7) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
8) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
dla pracowników Fundacji;
9) występowanie z wnioskami w sprawie zmian celów i zmian statutu Fundacji;
10) występowanie z wnioskami o przystąpieniu do spółek, o połączeniu z inną fundacją
lub założeniu nowej fundacji;
11) występowanie z wnioskiem o likwidację Fundacji;
12) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
Zgromadzenia Fundatorów bądź Rady Fundacji;
13) wnioskowanie o wpis do Księgi Honorowych Sponsorów oraz o nadanie medalu
honorowego lub innego wyróżnienia przez Fundację;
14) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji;
15) składanie Radzie Fundacji kwartalnych sprawozdań ze swojej działalności;
16) przygotowywanie i składanie Zgromadzeniu Fundatorów i Radzie Fundacji rocznych
sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych;
17) coroczne przygotowywanie i składanie właściwemu ministrowi sprawozdania
z działalności Fundacji za rok ubiegły.
2. Do podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów
oraz ich zespoły i zlecać im wykonanie odpowiednich zadań.
§ 50
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest łączne działanie dwóch
członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 51
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla skuteczności
uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa
lub Wiceprezesa Zarządu.
3. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
§ 52
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz
w miesiącu.
2. Przewodniczący Rady Fundacji jest każdorazowo powiadamiany przez zwołującego
posiedzenie o terminie i porządku dziennym posiedzenia Zarządu i może w nim uczestniczyć.
§ 53
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek ponad
50% członków Zarządu.
2. W przypadku, gdy Prezes, z przyczyn uzasadnionych, nie może kierować pracami
Zarządu, posiedzenie Zarządu może zwołać Wiceprezes.
3. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu może zwołać Przewodniczący Rady Fundacji,
podając w zawiadomieniu uzasadnienie zwołania takiego posiedzenia.
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§ 54
1. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje społecznie lub pozostawać z Fundacją
w stosunku pracy. Umowę o pracę z członkiem Zarządu podpisuje w imieniu Fundacji
Przewodniczący Rady Fundacji.
2. Zasady wynagradzania członków Zarządu określa uchwałą Zgromadzenie Fundatorów
3. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.
§ 55
1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd Fundacji.
2. Wynagrodzenia członków Zarządu oraz pracowników biura Fundacji będzie wypłacane
wyłącznie z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych
przekazywanych przez Fundatorów.

V. Postanowienia końcowe
§ 56
1. Statut niniejszy może być zmieniany. Decyzja w tej sprawie należy do Zgromadzenia
Fundatorów i jest podejmowana w formie uchwały bezwzględną większością głosów przy
obecności co najmniej 2/3 członków Zgromadzenia Fundatorów.
§ 57
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów
w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej
2/3 członków Zgromadzenia.
3. Zgromadzenie Fundatorów powołuje likwidatora.
§ 58
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz Diecezji BiałostockoGdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, który przeznacza go na cele
zgodne z celami Fundacji.
§ 59
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy – Sąd
Gospodarczy w Białymstoku, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
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