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Rozdział I 

Nazwa, siedziba, czas trwania Fundacji 

 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą: Fundacja na rzecz Badań nad Starożytnymi  

i Współczesnymi Kulturami Orientu przy Instytucie Kultur 

Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk UMBRA 

ORIENTIS, mogąca używać skróconej nazwy: Fundacja UMBRA 

ORIENTIS IKŚiO PAN, zwaną dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusz Edytę Czartoryską-Ganczewską 

w kancelarii notarialnej w Warszawie, w dniu 10 maja 2022 roku, z woli 

fundatora Krzysztofa Radtke. 

2. Do spraw nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 

6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U- Nr 46, poz. 203 z 1991 

r. z późniejszymi zmianami.  

3. Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 2 

1. Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska. Fundacja może 

działać również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa. 

3. Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  

4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.  

5. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. 

6. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz  

z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym  

dla Fundacji. 

7. Nazwa Fundacji jest zastrzeżona. 

8. Fundacja posługuje się emblematem wyróżniającym ją spośród innych 

organizacji oraz pieczątkami na zasadzie odrębnych przepisów. 

9. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się 

tłumaczeniem nazwy w wybranych językach. 
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Rozdział II 

Cele, zasady, formy i zakres działalności Fundacji 

 

§ 3 

1. Fundacja została utworzona do realizacji celu jakim jest kultywowanie dzieła 

profesora Kazimierza Michałowskiego - założyciela „polskiej szkoły 

archeologii śródziemnomorskiej”, który stworzył Zakład Archeologii 

Śródziemnomorskiej jako międzyresortowe stowarzyszenie naukowe polskich 

badaczy w zakresie tej dyscypliny. Zważywszy, że kontynuatorem tych działań 

jest Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii 

Nauk, Fundacja w szczególności będzie wspierać i promować osiągnięcia 

naukowców z tej instytucji. 

2. Kultywowanie dziedzictwa „polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej” 

będzie się odbywać poprzez wspieranie wszelkich form badań nad 

starożytnymi i współczesnymi kulturami śródziemnomorskimi i Orientu, 

szczególnie kulturą egipską i Bliskiego Wschodu, realizowanych głównie przez 

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, 

a zwłaszcza przez: 

(a) popularyzację ochrony dziedzictwa „polskiej szkoły archeologii 

śródziemnomorskiej” w odniesieniu do badań nad starożytnymi  

i współczesnymi kulturami śródziemnomorskimi i Orientu, a w 

szczególności kulturą egipską i Bliskiego Wschodu; 

(b) wspieranie działalności i inicjatyw organów administracji publicznej oraz 

instytucji i organizacji w zakresie archeologii, historii, etnologii, 

antropologii kulturowej, nauk o kulturze i religii, ochrony dziedzictwa 

„polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej”; 

(c) wspieranie wszelkich działań promujących starożytne i współczesne 

kultury śródziemnomorskie i Orientu, a w szczególności kulturę egipską  

i Bliskiego Wschodu, budowanie świadomości społecznej dotyczącej 

historii, przeszłości i zapomnianych tradycji tego regionu; 

(d) wspieranie działalności naukowej głównie pracowników Instytutu Kultur 

Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk; 

(e) uczestniczenie i wspieranie współpracy pomiędzy archeologami w kraju  

i za granicą zajmującymi się badaniami nad starożytnymi i współczesnymi 

kulturami śródziemnomorskimi i Orientu, a w szczególności kulturą 

egipską i Bliskiego Wschodu; 
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(f) inicjowanie i intensyfikowanie prowadzonych badań naukowych nad 

starożytnymi i współczesnymi kulturami śródziemnomorskimi i Orientu, 

a w szczególności kulturą egipską i Bliskiego Wschodu; 

(g) promocję prac naukowych głównie pracowników Instytutu Kultur 

Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk; 

(h) edukację osób dorosłych, młodzieży i dzieci w powyższych zakresach. 

(i) wspieranie działalności wydawniczej Instytutu Kultur 

Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. 

(j) popularyzację działalności naukowej i integrację środowiska naukowego 

ze społecznością, w tym społecznością lokalną, w miejscach w których są 

prowadzone badania Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i 

Orientalnych Polskiej Akademii Nauk 

(k) wspieranie wszelkich form działalności promujących kulturę, budowanie 

świadomości społecznej dotyczącej różnorodności kulturowej, 

przeszłości i zapomnianych tradycji i religii. 

(l) wspieranie przedsięwzięć, które mają na celu ochronę dziedzictwa 

kulturowego, środowiska i szeroko rozumianą pomoc społeczną. 

 

3. Fundacja realizuje powyższe cele poprzez podejmowanie następujących 

działań: 

a) tworzenie programów stypendialnych, udzielanie grantów oraz innych 

form wsparcia, w tym finansowego; 

b) wykonywanie i współfinansowanie zadań naukowo-badawczych w 

dziedzinie badań nad starożytnymi i współczesnymi kulturami 

śródziemnomorskimi i Orientu, a w szczególności kulturą egipską  

i Bliskiego Wschodu; 

c) organizowanie i zrzeszanie środowisk archeologicznych zajmujących się 

ochroną dóbr kultury, w szczególności ochroną dziedzictwa „polskiej 

szkoły archeologii śródziemnomorskiej”; 

d) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe instytucji naukowych, 

muzeów oraz organizacji działających na rzecz nauki w zakresie badań nad 

starożytnymi i współczesnymi kulturami śródziemnomorskimi i Orientu, 

a w szczególności kulturą egipską i Bliskiego Wschodu  oraz ochrony 

dziedzictwa „polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej”. 

e) organizowanie i wspieranie konferencji naukowych, szkoleń, warsztatów, 

spotkań o tematyce związanej z badaniami nad starożytnymi  

i współczesnymi kulturami śródziemnomorskimi i Orientu,  
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a w szczególności kulturą egipską i Bliskiego Wschodu oraz z ochroną 

dziedzictwa „polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej”; 

f) organizowanie i wspieranie wystaw o tematyce związanej ze starożytnymi 

i współczesnymi kulturami śródziemnomorskimi i Orientu,  

a w szczególności kulturą egipską i Bliskiego Wschodu oraz ochroną 

dziedzictwa „polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej”; 

g) prowadzenie i wspieranie działań wspomagających edukację i promocję 

starożytnych i współczesnych kultur śródziemnomorskich i Orientu,  

a w szczególności kultury egipskiej i Bliskiego Wschodu; 

h) wspieranie działalności wydawniczej w formie publikacji naukowych  

i popularno-naukowych, książek, broszur, ulotek, czasopism i innych 

periodyków zajmujących się tematyką starożytnych i współczesnych kultur 

śródziemnomorskich i Orientu, a w szczególności kultury egipskiej  

i Bliskiego Wschodu; 

i) wspieranie działalności wydawniczej w zakresie tworzenia i dystrybucji 

oprogramowania edukacyjnego, filmów, programów telewizyjnych 

promujących tematykę starożytnych i współczesnych kultur 

śródziemnomorskich i Orientu, a w szczególności kultury egipskiej  

i Bliskiego Wschodu; 

j) prowadzenie i wspieranie prowadzenia portali internetowych zajmujących 

się tematyką starożytnych i współczesnych kultur śródziemnomorskich  

i Orientu, a w szczególności kultury egipskiej i Bliskiego Wschodu; 

k) organizowanie wystaw, wydarzeń, warsztatów, spotkań, które mają na celu 

integrację międzykulturową, międzypokoleniową i społeczną; 

l) udostępnianie i rozpowszechnianie wiedzy na temat polskiego i 

światowego dziedzictwa kulturowego, a także ochrony środowiska, w celu 

wykorzystania jej do tworzenia właściwych postaw, umiejętności 

komunikacji międzykulturowej oraz wrażliwości na kulturę i tradycję.  

4. Fundacja będzie prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku 

publicznego w ramach swoich działań statutowych mieszczących się w sferze 

pożytku publicznego określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, za które będzie pobierać opłaty. 

5. Wszystkie powyższe formy działalności mogą być podejmowane w zakresie  

i w powiązaniu z celem Fundacji.  

6. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współpracować lub wspierać 

działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami 

Fundacji, w szczególności Instytutu Kultury Śródziemnomorskiej  

i Orientalnej Polskiej Akademii Nauk. 
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Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 4 

1. Majątek Fundacji stanowi: 

a) Fundusz założycielski wskazany w akcie ustanowienia Fundacji  

w wysokości 10.000,00 zł (dziesięciu tysięcy złotych); 

b) ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe i niemajątkowe, udziały, 

papiery wartościowe, środki pieniężne i inne dobra rzeczowe otrzymane  

i nabyte w czasie działalności Fundacji.  

2. Zgodnie z obowiązującym prawem Fundacja może ubiegać się o dotacje  

z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także o subwencje 

z innych źródeł dla realizacji celów statutowych. 

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach 

określonych przepisami prawa.  

4. Rokiem obrachunkowych Fundacji jest rok kalendarzowy. 

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko 

wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan 

czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

6. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia  

i wykorzystywania określają regulaminy, uchwalone przez Zarząd Fundacji  

i zatwierdzone przez Radę Fundacji. 

7. Dochody Fundacji pochodzą z: 

(a) grantów 

(b) projektów; 

(c) darowizn, spadków, zapisów; 

(d) subwencji, dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej oraz 

innych instytucji; 

(e) zbiórek publicznych lub akcji organizowanych przez Fundację lub na 

jej cel; 

(f) depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków 

pieniężnych; 

(g) gospodarowania majątkiem własnym; 

(h) prowadzenia odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego. 
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Rozdział IV 

Organy Fundacji 

 

§ 5 

1. Organami Fundacji są: 

a) Rada Fundacji; 

b) Rada Naukowa Fundacji; 

c) Zarząd Fundacji. 

2. Członkiem Organu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym 

wyrokiem sądowym za przestępstwa na podstawie polskiego kodeksu karnego.  

 

§ 6 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji, odrębnym od 

Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli 

wewnętrznej. 

2. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 osób.  

3. W skład Rady Fundacji wchodzą fundator oraz wskazane przez niego osoby. 

4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, zwanego 

dalej Przewodniczącym. 

5. Powołanie do pełnienia funkcji w Radzie Fundacji odbywa się na czas 

nieokreślony. 

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku: odwołania, pisemnej 

rezygnacji, śmierci członka Rady. 

7. Odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa  

w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie 

przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten 

sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji. 

8. Sprawowanie funkcji w Radzie Fundacji jest nieodpłatne, za wyjątkiem zwrotu 

uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracy organu. 

9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, 

pozostawać z nimi w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa, podległości służbowej lub innej relacji, która mogłaby 

wpływać na ich niezależność.  

10. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji ze stosunkiem pracy  

z Fundacją. 

11. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu 

Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy  
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z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, 

odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. 

12. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady Fundacji, w szczególności: 

zwołuje posiedzenia, reprezentuje Radę na zewnątrz. 

13. Rada Fundacji może uchwalić regulamin szczegółowo określający zasady jej 

działania. 

14. Rada Fundacji podejmuje uchwały większością głosów, za wyjątkiem 

przypadku określonego w punkcie 6 powyżej. W przypadku równej ilości 

głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. Do podjęcia uchwały 

konieczna jest obecność co najmniej dwóch członków Rady Fundacji, w tym 

obecność Przewodniczącego Rady Fundacji.  

15. Do zakresu działania Rady Fundacji należy: 

a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 

b. nadzór nad działalnością Fundacji; 

c. nadzorowanie i kontrolowanie działalności Zarządu; 

d. dokonywanie rocznych ocen pracy członków Zarządu; 

e. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich 

wynagrodzenia; 

f. kontrola prawidłowości finansów Fundacji; 

g. rozpatrywanie oraz zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd 

rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności 

Fundacji i Zarządu w poszczególnych latach; 

h. wybór biegłego rewidenta dla celów zbadania rocznego sprawozdania 

finansowego; 

i. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd; 

j. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji; 

k. podejmowanie decyzji w sprawach, które na mocy Statutu należą do 

kompetencji Rady Fundacji. 

16. Realizując swoje zadania Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty 

Fundacji oraz żądać od Zarządu wyjaśnień. Rada Fundacji może zlecać 

wykonanie specjalistycznych czynności przez biegłych rewidentów lub inne 

wyspecjalizowane podmioty. Zarząd zapewnia środki na pokrycie kosztów 

takich czynności oraz zawarcie związanych z tym umów. 

 

§ 7 

1. Rada Naukowa Fundacji jest organem opiniodawczym.  

2. Rada Naukowa Fundacji składa się z przedstawicieli środowisk naukowych, 

zajmujących się przede wszystkim starożytnymi i współczesnymi kulturami 
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Orientu, szczególnie kulturą egipską i Bliskiego Wschodu, którzy wspierają 

Fundację w zakresie określania długoterminowych merytorycznych planów 

działań.  

3. Stałymi członkami Rady Naukowej Fundacji są Członkowie Rady Fundacji. 

4. Pozostali członkowie Rady Naukowej Fundacji są powoływani i odwoływani 

przez Kolegium.  

5. Kolegium tworzą wszyscy członkowie Rady Naukowej Fundacji.  

6. Wszystkie organy Fundacji mogą zgłaszać kandydatów do Rady Naukowej 

Fundacji.  

7. Członkostwo w Radzie Naukowej Fundacji jest nieodpłatne.  

8. Spotkania Rady Naukowej Fundacji odbywają się co najmniej raz w roku.  

Za zwołanie i organizację spotkań odpowiada Zarząd Fundacji.  

9. Członkostwo w Radzie Naukowej Fundacji ustaje wskutek: śmierci Członka, 

złożenia pisemnej rezygnacji, odwołania przez Kolegium. 

 

§ 8 

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób powoływanych przez Radę Fundacji 

na czas nieokreślony. 

2. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, obowiązuje jednoosobowa 

reprezentacja. W przypadku gdy Zarząd składa się z więcej niż jednego 

członka, do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu 

jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie.  

10. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby pozostające w powiązaniach 

rodzinnych z członkami innych organów Fundacji.  

11. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd jest 

uprawniony do podejmowania wszelkich działań, które nie zostały 

zastrzeżone przez Statut jako kompetencja innego organu Fundacji.  

12. Zarząd może powoływać pełnomocników do działania w zakresie 

wyodrębnionej sfery spraw Fundacji.  

13. Zarząd jest obowiązany do corocznego sporządzenia i przedłożenia Radzie 

Fundacji rocznego sprawozdania z działalności Fundacji nie później niż  

do dnia 30 kwietnia każdego roku następującego po roku sprawozdawanym.  

14. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w czynnościach 

prawnych podejmowanych w stosunku do członka Zarządu, Fundację 

reprezentuje Rada Fundacji. 

15. Zarząd jest zobowiązany do uzyskania zgody Rady Fundacji na następujące 

czynności: 

- zaciąganie zobowiązań powyżej kwoty 3.000,00 zł; 
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- udzielanie pożyczek powyżej kwoty 3.000,00 zł; 

- nabycie lub zbycie nieruchomości. 

 

Rozdział V 

Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  

 

§ 9 

1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności 

pożytku publicznego poprzez: sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie 

usług w zakresie: 

a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

b) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

c) działalności na rzecz osób dorosłych, w szczególności osób w wieku 

emerytalnym, młodzieży i dzieci; 

d) sprzedaży przedmiotów darowizny. 

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie 

prowadzeniu działalności pożytku publicznego (nieodpłatnej lub odpłatnej). 

3. Fundacja dokona rachunkowego wyodrębnienia działalności odpłatnej oraz 

działalności nieodpłatnej w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, 

kosztów i wyników działalności. 

4. W przypadku prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego – 

kupujący, czyli podmiot, od którego pobierane są opłaty, wynagrodzenie  

za świadczone usługi czy towary ma prawo żądać rachunku, potwierdzającego  

tę wpłatę. W takiej sytuacji Fundacja może wystawić rachunek. 

5. Określono limit wynagrodzeń pracowników w ramach odpłatnej działalności 

pożytku publicznego. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej  

z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej 

pożytku publicznego nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

6. Przez wynagrodzenie rozumie się wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub 

usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści 

umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną. 
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Rozdział VI 

Likwidacja, zmiana statutu, inne 

 

§ 10 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji wyrażoną  

na piśmie.  

§ 11 

Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada 

Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji, większością 2/3 głosów Rady Fundacji. 

 

§ 12 

1. Fundacja podlega likwidacji w przypadku: 

(a) braku możliwości realizacji celów, dla których Fundacja została 

utworzona; 

(b) braku środków finansowych i majątku pozwalającego na prowadzenie 

przez Fundację działalności statutowej. 

2. Rozwiązanie Fundacji może nastąpić w wyniku jednogłośnej uchwały Rady 

Fundacji. 

3. Uchwały o rozwiązaniu Fundacji nie można podjąć w trybie 

korespondencyjnym. 

4. Rozpoczęcie likwidacji i wybór likwidatora następuje na podstawie uchwały 

Rady Fundacji po uzyskaniu zgody Fundatora lub Jego prawnych 

spadkobierców, wyrażonej na piśmie. 

5. W razie rozwiązania Fundacji jej majątek powinien zostać przeznaczony  

na społecznie użyteczne cele związane z ochroną zabytków. 


