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STATUT 

„FUNDACJI IM. PROFESORA ANDRZEJA DEMBICZA” 

 

PREAMBUŁA: 

1. Dorobek naukowy oraz instytucjonalno-organizacyjny profesora dra hab. Andrzeja Dembicza 

stanowi podstawę do założenia i działania „Fundacji im. Profesora Andrzeja Dembicza”. 

2. Rozwój studiów  latynoamerykańskich przyczynia się do rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw. 

3. Misją „Fundacji im. Profesora Andrzeja Dembicza” jest wspieranie i popularyzacja studiów 

latynoamerykańskich w Polsce i na świecie oraz pomoc w działaniach na rzecz rozwoju społecznego 

Ameryki Łacińskiej i Karaibów. 

4. Rozwój studiów latynoamerykańskich w Polsce nie jest możliwy bez zacieśniania relacji 

naukowych, gospodarczych, kulturalnych, politycznych i społecznych między Europą i obiema 

Amerykami. 

5. Promocja Polski i polskiej nauki w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach jest jednym z podstawowych 

elementów  wspierania relacji między Ameryką Łacińską i Polską, w tym wspierania studiów 

latynoamerykańskich w Polsce.  

6. Rozwój studiów latynoamerykańskich w Polsce sprzyja budowaniu tolerancji, porozumienia i 

współpracy między regionami, a tym samym pomaga przeciwdziałać uprzedzeniom rasowym i 

etnicznym. 

7. Niezadowalający i niewystarczający poziom finansowania polskiej latynoamerykanistyki stanowi 

jedną z głównych przesłanek dla działalności „Fundacji im. Profesora Andrzeja Dembicza”. 

8. W długofalowej perspektywie studia latynoamerykańskie przyczynią się do wielowymiarowego 

zbliżenia Polski z regionem Ameryki Łacińskiej i Karaibów, a także ugruntowania postaw 

tolerancyjnych, solidarnych i humanitarnych  w naszym kraju.   
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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

„Fundacja im. Profesora Andrzeja Dembicza” ustanowiona została przez Halinę Dembicz, Katarzynę 

Dembicz i Joannę Dembicz (rodzinę zmarłego w 2009 roku profesora Andrzeja Dembicza) zwane dalej 

Fundatorami. 

§2 

„Fundacja im. Profesora Andrzeja Dembicza”, zwana dalej Fundacją,  jest apolityczna i nie związana z 

żadnym wyznaniem. 

§3 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§4 

Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica. 

§5 

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

§6 

Fundacja została powołana na czas nieokreślony. 

§7 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. 

§8 

Fundacja może używać odpowiedniego tłumaczenia nazwy w językach hiszpańskim i angielskim, która 

brzmi odpowiednio, po hiszpańsku: „Fundación Profesor Andrzej Dembicz”, a  po angielsku: 

„Professor Andrzej Dembicz Foundation”.  
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  Rozdział II 

Cele i formy działania Fundacji 

§10 

Do celów Fundacji należy: 

1. wspieranie rozwoju i popularyzacji studiów latynoamerykańskich w Polsce i na świecie, 

2. działanie na rzecz zacieśniania relacji między Polską a Ameryką Łacińską i Karaibami, w duchu 

spuścizny naukowej profesora Andrzeja Dembicza, 

3. dokumentowanie i utrwalanie pamięci o profesorze Andrzeju Dembiczu, 

4. wspieranie zarówno młodych jak i doświadczonych oraz uznanych badaczy w zakresie szeroko 

rozumianych studiów latynoamerykańskich, 

5. wspomaganie jednostek naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych w Polsce, 

6. promocja polskich osiągnięć w zakresie studiów nad Ameryką Łacińską i Karaibami, szczególnie 

studiów interdyscyplinarnych oraz  wspieranie transferu osiągnięć polskiej latynoamerykanistyki 

do praktyki gospodarczej, 

7. działanie na rzecz zbliżenia naukowego, kulturalnego, społecznego i gospodarczego między 

Polską a Ameryką Łacińską i Karaibami, w tym udzielanie pomocy humanitarnej i rozwojowej na 

rzecz społeczeństw regionu. 

§11 

Realizacja celów Fundacji zawartych w paragrafie 10 następuje poprzez prowadzenie działalności 

niedochodowej w zakresie: 

1. bezzwrotnego finansowania bądź dofinansowania projektów i inicjatyw związanych z celami 

statutowymi Fundacji, 

2. przyznawania nagród i stypendiów, 

3. inicjowania i wspierania programów naukowych i edukacyjnych, 

4. współpracy z różnorodnymi podmiotami prywatnymi i publicznymi w kraju i za granicą  

5. udzielania darowizn środków trwałych, dotacji, refundacji poniesionych nakładów oraz dopłat do 

zakupu środków trwałych, 

6. prowadzenia działań w zakresie pomocy humanitarnej i rozwojowej na rzecz mieszkańców Ameryki 

Łacińskiej i Karaibów, 

7. udzielania pomocy materialnej i niematerialnej imigrantom i uchodźcom, szczególnie studentom i 

pracownikom naukowym, których kwalifikacje mogą przyczynić się do rozwoju studiów 

latynoamerykańskich w Polsce, 
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8. inicjowania międzynarodowych partnerstw i kontaktów, w tym członkostwo w organizacjach o 

charakterze międzynarodowym i krajowym o celach zbieżnych z celami Fundacji, 

9. organizowania problemowych konferencji, seminariów, wystaw i innych imprez związanych z 

celami Fundacji, 

10. organizacji i prowadzenie szkoleń i doradztwa związanych z celami Fundacji, 

11. prowadzenia działalności wydawniczej i promocji publikacji wydawanych drukiem oraz 

multimedialnych związanych z celami Fundacji, 

12. promocji i organizacji wolontariatu. 

§12 

Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób i 

instytucji zbieżną z celami Fundacji. 
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Rozdział III 

Majątek i źródła dochodu Fundacji 

§13 

Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie wniesionej przez Fundatorów, to jest trzy 

tysiące złotych (3.000 zł) oraz inne środki uzyskane przez Fundację. Z kwoty funduszu założycielskiego 

część w wysokości jednego tysiąca złotych (1.000 zł) przeznaczona będzie na działalność gospodarczą 

prowadzoną przez Fundację. 

§14 

Przychodami Fundacji są: 

1. darowizny, spadki, zapisy na rzecz Fundacji, 

2. dotacje, granty, dochody ze zbiórek publicznych, subwencje osób prawnych na rzecz Fundacji, 

3. odsetki bankowe z tytułu oprocentowania funduszy i lokat bankowych Fundacji, 

4. dochody z działalności gospodarczej Fundacji.  

§15 

Zarząd Fundacji określa prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości Fundacji. 

§16 

Fundacja może gromadzić środki finansowe i materiałowe dla realizacji zadań statutowych. 
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Rozdział IV 

Władze Fundacji 

§17 

Władzami Fundacji są: 

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 

2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą. 

§18 

Na drodze uchwały Rada może powołać Radę Naukową Fundacji, zwaną dalej Radą Naukową. 

§19 

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji, reprezentuje Fundację na zewnątrz i podejmuje 

wszelkie decyzje nie zastrzeżone dla kompetencji innych organów Fundacji. 

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę na pięcioletnią 

kadencję. W skład Zarządu oprócz Prezesa Zarządu mogą wchodzić: Zastępca Prezesa, Sekretarz  i 

członkowie Zarządu. 

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

4. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. 

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a) odwołania członka Zarządu przez Radę Fundacji 

b) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady, 

c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

popełnione z winy umyślnej, 

d) śmierci członka Zarządu. 

6. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem 

kadencji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności quorum czyli co 

najmniej połowy członków Rady. 

7. W momencie ustania kadencji jednego z członków Zarządu, Rada może powołać na jego miejsce 

nowego członka celem zachowania wskazanej w statucie liczby członków Zarządu Fundacji. 
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§20 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz, 

b) realizacja celów statutowych, 

c)  sporządzanie planów pracy i budżetu Fundacji, 

d)  sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

e)  zatrudnianie pracowników Fundacji i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

f)  składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu Fundacji, 

g)  wnioskowanie do Rady o połączenie i likwidację Fundacji. 

2. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym. W razie nieobecności 

Prezesa Zarządu, spotkania Zarządu zwołuje inny członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu. 

5. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

6. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności quorum 

czyli co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos 

Prezesa. 

7. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i innych niż majątkowe  

upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

§21 

1. Rada Fundacji  jest organem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji. 

2. Rada składa się z pięciu lub więcej członków. 

3. Radę tworzą stali i niestali członkowie. Stałymi członkami Rady są Fundatorzy bądź ich 

spadkobiercy, w maksymalnej liczbie trzech. Niestali członkowie Rady wybierani  są przez stałych 

członków Rady, na pięcioletnią kadencję, w minimalnej liczbie 2 osób. Pierwszy skład Rady  powołują 

Fundatorzy. 

4. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na rok. 

5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności quorum czyli co najmniej 

połowy członków Rady, chyba że postanowienia statutu Fundacji stanowią inaczej.  

6. Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego. 
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§22 

Do kompetencji Rady należy: 

1. wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji, 

2. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, 

3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

4. zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Zarządu, 

5. kontrola działalności Zarządu, 

6. powoływanie i odwoływanie członków Rady Naukowej Fundacji oraz określanie jej 

kompetencji, 

7. wyrażanie zgody w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją, 

8. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku 

zlikwidowanej Fundacji. 

 

§23 

1. Rada Naukowa jest organem doradczym, składa się z nieograniczonej liczby osób, a do jej 

kompetencji należy opiniowanie bieżącej działalności naukowej, wydawniczej i edukacyjnej Fundacji. 

2. O powołaniu Rady Naukowej decyduje Rada w trybie określonym w paragrafie 22 punkt 6.  

3. W wypadku powołania Rady Naukowej, Rada Fundacji zobowiązana jest podjąć uchwałę, w której 

określi szczegółowe kompetencje Rady Naukowej. 
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Rozdział V 

Działalność gospodarcza Fundacji 

§24 

Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

działalność gospodarczą w następujących obszarach: 

1. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A), 

2. Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B), 
3. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z), 
4. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z); 
5. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z). 
6. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z). 

§25 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

 

  



10 
 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§26 

Statut fundacji może ulec zmianie. Zmiana statutu może dotyczyć celów Fundacji. 

§27 

Uchwałę o zmianie statutu Fundacji, połączeniu Fundacji i o likwidacji Fundacji na skutek 

zrealizowania celów lub wyczerpania jej środków finansowych i majątku podejmuje Rada w drodze 

uchwały podjętej większością głosów przy obecności wszystkich członków Rady.  

§28 

Równocześnie z podjęciem uchwały o likwidacji Fundacji Rada wyznacza likwidatora. 

§29 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mocą uchwały Rady mogą zostać 

przeznaczone na rzecz działających w kraju i za granicą instytucji o zbliżonych celach.  

§30 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. 

 


