
STATUT 
FUNDACJI MECENAT 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Fundacja Mecenat, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 
r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu. 
2. Fundacja została ustanowiona przez Marcina Lewcio oraz Agnieszkę Boczar, zwanych dalej 
Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Augustowską – 
Traczyk w Kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 145 lok. 4, w dniu 6 maja 
2021 roku.  
 

§ 2 
1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa. 
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 
niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także 
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
4. Dla wykonywania swoich celów statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki 
terenowe.  
 

§ 3 
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury, dziedzictwa narodowego i 
sportu.  
 

§ 4 
Fundacja może ustanawiać stypendia, certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je 
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym 
dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji. 
Zarząd Fundacji może określić zasady nadawania honorowych tytułów osobom i podmiotom 
dokonującym na rzecz Fundacji darowizn i dotacji oraz warunki współpracy Fundacji z tymi 
osobami i podmiotami. 
 
 

Cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 5 
1.Fundacja działa w poniżej zakreślonych obszarach, w ramach których jej celami są: 
   1.1.Kultura i Sztuka: 



a) Promowanie młodych artystów na rynku kultury i sztuki; 
b) Stworzenie domu aukcyjnego w postaci portalu internetowego;   
c) Przywracanie tradycji mecenatu artystycznego; 
d) Działalność edukacyjna i promocyjna na rzecz kultury i sztuki; 
e) Wychowanie i edukacja dzieci w zakresie kultury i sztuki; 
f) Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w kulturze i sztuce oraz ich propagowaniu; 
g) Wspieranie artystów i miłośników kultury w rozwoju i propagowaniu sztuk pięknych, 

muzyki, literatury, filmu oraz innych dyscyplin twórczych; 
h) Popularyzacja w społeczeństwie dzieł artystycznych w zakresie kultury i sztuki; 
i) Łączenie partnerów do działań z zakresu rozwoju kultury i sztuki; 
j) Wsparcie prawne artystów i twórców, w szczególności w zakresie ochrony praw 

autorskich; 
k) Wspieranie ochrony zabytków w Polsce, w szczególności poprzez ich odbudowę i 

przywracanie świetności. 
 
   1.2.Problemy społeczne: 

a) Zapewnianie wsparcia, w zakresie rozwiązywania problemów społecznych takich jak np. 
wykluczenie społeczne, przemoc w rodzinie, alkoholizm, uzależnienia; 

b) Wsparcie i pomoc w rozwoju dla dzieci osieroconych;  
c) Pomoc prawna i zapewnianie bezpieczeństwa osobom potrzebującym w rodzinach 

patologicznych; 
d) Pomoc prawna słabszemu rodzicowi w zakresie kontaktów i opieki nad dziećmi w 

przypadku pozycji dominującej w związku drugiego z rodziców.  
 
   1.3.Gospodarka i Nauka: 

a) Upowszechnianie świadomości prawnej w społeczeństwie;  
b) Propagowanie uczciwości i zasad CSR w biznesie;  
c) Stwarzanie warunków do rozwoju osobistego obywateli;  
d) Wpieranie rozwoju przedsiębiorczości; 
e) Propagowanie wiedzy prawnej, księgowej i podatkowej wśród przedsiębiorców;  
f) Wspieranie działalności społecznej i naukowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 

wśród obywateli, zwłaszcza w zakresie ich świadomości prawnej i gospodarczej; 
g) Zaangażowanie społeczeństwa polskiego w działania na rzecz rozwoju gospodarczego; 
h) Przybliżanie w społeczeństwie zasad funkcjonowania i znaczenia rynku kapitałowego w 

Polsce.   
 
2. Fundacja może realizować swoje cele w szczególności poprzez: 

a) Tworzenie i popieranie programów mających dostarczyć wiedzę na temat zjawisk 
społecznych, gospodarczych, prawnych i ekonomicznych istotnych ze względu na cele 
Fundacji; 



b) Prowadzenie szkoleń, seminariów i wykładów oraz przygotowywanie opinii, ekspertyz i 
analiz w zakresie określonym celem statutowym Fundacji; 

c) Działalność informacyjno-edukacyjną na rzecz upowszechniania wiedzy i rozwiązań w 
dziedzinie gospodarki, prawa, kultury i sztuki w zakresach określonych celami 
statutowymi Fundacji; 

d) Mobilizowanie obywateli do aktywności gospodarczej m.in. poprzez popularyzowanie 
wiedzy prawnej i ekonomicznej oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na 
aktywne współdziałanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości; 

e) Podejmowanie działań faktycznych i prawnych, służących przeciwdziałaniu patologiom 
życia publicznego i społecznego; 

f) Walka o prawa i bezpieczeństwo osób pochodzących z rodzin patologicznych, 
wykluczonych społecznie, czy dręczonych uzależnieniami; 

g) Organizowanie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i 
akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin. 

3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako 
działalność odpłatna. Obie te formy działalności wyodrębnia się rachunkowo w stopniu 
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników zgodnie z przepisami o 
rachunkowości. 
4. W celu realizacji zadań statutowych i inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, 
Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i prowadzić 
działalność gospodarczą. 
5. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez: 
a) członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach 
statutowych zbieżnych z celem Fundacji, 
b) inicjowanie postępowania i przystępowanie do postępowań toczących się przed organami 
sprawiedliwości oraz organami administracyjnymi w charakterze organizacji społecznej w 
sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 
 

Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 6 
1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe 

określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i 
nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku 
działania. 

2. Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają łącznie kwotę 20 000,00 zł (słownie 
kwota: dwadzieścia tysięcy zł zero gr). 

3. W razie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej wartość środków 
przeznaczonych na prowadzenie tej działalności wyniesie co najmniej 2.000 zł (dwa tysiące 
złotych zero gr). 

 



§7 
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z: 

a) darowizn, spadków, zapisów, 
b) dotacji i subwencji oraz grantów, 
c) dochodów ze zbiórek publicznych, 
d) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, o której mowa w § 6, 
e) dochodów z majątku fundacji, 
f) wpływów z odsetek, wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz 

papierów wartościowych, 
g) wpłat 1% od podatników. 

2. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych 
oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 

 
§ 8 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami prawa 
składa Zarząd Fundacji. 
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 
4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być 
przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd może nie przyjąć tego warunku. 
Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy szczegółowe określenie na piśmie celu ich 
wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na wybrany przez siebie cel statutowy. 
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we 
właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. 
 
 

Działalność gospodarcza 
 

§ 9 
 
1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie 
bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą.  
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie: 

a) Działalność wydawnicza (PKD 58.1) 
b) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2) 
c) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

(PKD 72) 
d) Reklama, badania rynku i opinii publicznej (PKD 73) 
e) Działalność związana z dzierżawą własności intelektualnej (PKD 77.40.Z ) 



f) Działalność szkoleniowa, edukacyjna, prowadzenie wykładów i udział w panelach 
dyskusyjnych  (PKD 85.59.B, 85.60.Z) 

g) Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów (PKD 82.30.Z) 
h) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 

47.9) 
i) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 

41.10.Z); 
j) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (PKD 63.11.Z); 
k) Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z); 
l) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); 
m) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 
n) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z); 
o) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z); 
p) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(PKD 70.22.Z); 
q) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 
r) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z ); 

3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.  
4. Z majątku i dochodów Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczone 
mogą być przez Zarząd środki pochodzące z: 
a) Funduszu założycielskiego w wielkości ustalonej przez Zgromadzenie Fundatorów; 
b) Odsetek bankowych; 
c) Darowizn, chyba że stoi to w sprzeczności z wolą darczyńcy; 
d) Spadków i zapisów, jeżeli jest to zgodne z wolą spadkodawcy; 
e) Dochodów z działalności gospodarczej do wysokości określonej przez Zarząd. 
5. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w celu i w rozmiarze służącym 
realizacji celów statutowych Fundacji. 
6. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową. 
7. Dochody są przeznaczane na cele statutowe lub na inwestycje, jeżeli służą rozwijaniu 
działalności gospodarczej. 
8. Działalność gospodarcza Fundacji wyodrębniona jest na poziomie księgowym i 
rachunkowym. 
9. Wszystkie formy działalności fundacji (nieodpłatna i płatna) wymagają wyodrębnienia 
rachunkowego w stopniu umożliwiającym określenie przychodów kosztów i wyników każdego 
z tych rodzajów działalności, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.  
 
 
 
 



Władze Fundacji 
 

§ 10 
Władzami Fundacji są: 
1. Zgromadzenie Fundatorów 
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 
 

§11 
1. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów oraz Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z 
tytułu udziału w pracach danego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków 
związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. 
2. Uchwały organów Fundacji zapadają na posiedzeniach zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania 
danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny 
sposób podjęcia uchwały. 
 

Zgromadzenie Fundatorów 
 

§ 12 
1. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji podejmującym najważniejsze 
decyzje dotyczące jej funkcjonowania. 
2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:  

a) zmiana statutu Fundacji oraz zmiana celu fundacji, 
b) likwidacja Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją, 
c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji, 
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie 

mu absolutorium z działania. 
3. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.  
4. Pierwotny skład Zgromadzenia Fundatorów tworzą Fundatorzy.  
5. W skład Zgromadzenia Fundatorów mogą być przyjęte inne osoby fizyczne lub prawne, 

które zadeklarują na rzecz Fundacji odpowiednią kwotę pieniężną lub inne dobra 
materialne oraz złożą deklarację przystąpienia do Zgromadzenia Fundatorów. 

6. Wartość kwoty pieniężnej lub dóbr materialnych wymienionych w § 12 pkt. 5 
określa każdorazowo Zgromadzenie Fundatorów, z zastrzeżeniem, że nie może być niższa 
niż 10000 zł. 

7. O przyjęciu kandydata do Zgromadzenia Fundatorów decyduje Zgromadzenie Fundatorów 
na posiedzeniu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

 
 
 
 



 
Zarząd Fundacji 

§ 13 
1. Zarząd Fundacji składa się od 2 do 5 osób powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów 
zwykłą większością głosów w drodze uchwały z tym, że pierwszy Zarząd Fundacji powołują 
Fundatorzy.  
2. Zarząd Fundacji zostaje powołany na 5 letnią kadencję. 
3. Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do 
czynności prawnych. 
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez  
Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednomyślnie. 
 

§ 14 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) uchwalanie planów działania Fundacji, 
b) uchwalanie regulaminów, 
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji  
f) innych organów, 
g) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji, 
h) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji, 
i) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek  
j) organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji, 
k) 9ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób 

zasłużonych dla idei i celów Fundacji,  
l) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
m) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji, 
n) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. W razie równej ilości głosów 
rozstrzyga głos Prezesa. Do ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu lub 
uczestnictwo w głosowaniu pisemnym co najmniej połowy liczby (zaokrąglonej w górę, jeśli 
liczba członków Zarządu jest nieparzysta) jego aktualnych członków, w tym Prezesa 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 Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 
7. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji,  



kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z 
głosem doradczym. 
8.  Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania 
pisemnego (w tym w formie obiegowej), o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę 
formę głosowania. 
 
 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 
 

§ 15 
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony 
jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie. 
 

Zmiana Statutu 
 

§ 16 
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji, za zgodą Zgromadzenia Fundatorów 
wyrażoną w formie uchwały. Zmiany statutu mogą również dotyczyć celów dla realizacji, 
których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 
 

Połączenie z inną fundacją 
 

§ 17 
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. 

§ 18 
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czy jego decyzje zapadają w 
drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez 
Zgromadzenie Fundacji.  
 
 

Likwidacja Fundacji 
 

§ 19 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w 
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały. 
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie fundatorów. 
4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra ds. kultury i dziedzictwa 
narodowego i sportu.  



 
§ 20 

Środki majątkowe pozostałe po Fundacji należy przeznaczyć na cele statutowe Fundacji. 
 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 21 
Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za 
zobowiązania Fundacji. 
 

§ 22 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 


