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STATUT 
FUNDACJI 

HUMANA MUNDI 
 
 

Preambuła 
 

Fundacja pod nazwą Humana Mundi to akt kreacji, woli, ducha i umysłu, służący 
rozwojowi człowieka, spotkaniu się z człowiekiem w człowieku, jego światem 
wartości, sensem i istotą. Fundacja ta ma za zadanie odkrywanie, poznawanie, 
współtworzenie i ukazywanie wartości zapomnianych, nieznanych, różnych światów 
ludzkich w zastanej rzeczywistości. Jest ona apolityczna i przekracza granice 
społeczne, kulturowe, polityczne i religijne, szuka tego co łączy w ludzkim świecie 
wartości. 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1 
Fundacja pod nazwą Humana Mundi, zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona  
przez Marka Stanisława Pantułę zwanego dalej „Fundatorem”, oświadczeniem  
o ustanowieniu fundacji w formie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 2 lutego 
2017 roku przez Bogumiła Gazdę notariusza w Przemyślu za numerem repertorium A 
1465/2017. 

§ 2 
1. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności  
na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.jedn. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 40) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (t.jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz postanowień 
niniejszego Statutu.  
2. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony. 
3. Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 3 
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Zagranicznych. 

§ 4 
Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego  



§ 5 
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Przemyśl. 
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 
3. Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i przystępować do spółek  
w granicach określonych przez przepisy prawa. 
4. Fundacja może przystępować do innych fundacji o podobnych celach statutowych. 

§ 6 
1. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy Fundacji w wybranych 
językach obcych. 
2. Fundacja używa pieczęci okrągłej wskazującej jej nazwę i siedzibę. 
3. Fundacja może używać wyróżniającego znaku graficznego. 
4. Fundacja może ustanawiać odznaczenia honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub realizacji 
jej celów. 
 

Rozdział II 
Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 7 
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna 
lub odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). 

§ 8 
1. Ogólnym celem Fundacji jest pomoc ludziom na każdej płaszczyźnie życia, w kraju  
i na świecie w szczególności tym, którzy żyją w zapomnieniu, z ograniczonym 
dostępem do rozwoju osoby ludzkiej, a także prowadzenie działań na rzecz rozwoju 
miejscowości i regionów regresyjnych, słabo rozwiniętych poprzez różnorodne formy 
działania. 
2. W szczególności celami Fundacji są: 

1/ działania na rzecz rozwoju życia społecznego szeroko pojętego, zdrowotnego, 

kulturowego, ekonomicznego, zawodowego, ekologicznego i materialnego, 

2/ edukacja wielopłaszczyznowa, 

3/ organizowanie różnych form promowania nauki, kultury, sztuki, 

4/ stwarzanie warunków do rozwoju człowieka na różnych płaszczyznach i etapach 

jego życia, 

5/ budowanie i promowanie pozytywnych wartości reprezentowanych  

przez wielokulturowość oraz integracja mniejszości narodowych, 

6/ działania na rzecz rozwoju indywidualnego człowieka, jego świata wartości  

i środowiska, w którym żyje, 

7/ prowadzenie działalności leczniczo-medycznej i opiekuńczej, 



8/ działalność w zakresie realizowania nowych form dostępu do kultury, sztuki, nauki, 

edukacji, medycyny i sportu, 

9/ promowanie, udostępnianie i działania na rzecz innowacji technologicznych, które 

mogą poprawić jakość i komfort życia, oraz mieć wpływ na pozytywny rozwój 

człowieka, 

10/ odkrywanie potencjału człowieka, jego pasji i zainteresowań, inwestycja w zasoby 

ludzkie i promocja tychże wartości, 

11/ działania w zakresie zwiększania umiejętności i nabywania nowych mających 

pozytywny wpływ na rozwój człowieka, 

12/ przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia społecznego, 

13/ działania na rzecz dialogu międzykulturowego, międzynarodowego poprzez różne 

formy uprawiania nauki, kultury, sztuki i sportu, 

14/ działania na rzecz rozwoju środowiska naturalnego, 

15/ działania na rzecz odkrywania i rozwoju kapitału ludzkiego, 

16/ współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami 

pozarządowymi w wyżej wymienionych celach w kraju i za granicą, 

17/ prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej w formie wydawania  

i tworzenia książek, czasopism, biuletynów, reklam oraz stron internetowych, 

18/ działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

19/ działalność na rzecz promowania twórczości lokalnej, regionalnej, kulturalnej, 

artystycznej, rzemieślniczej, 

20/ działania na rzecz rozwoju nauki, 

21/ działalność na rzecz ubogich i potrzebujących, 

22/ powoływanie nowych ośrodków kultury, sztuki, ośrodków zdrowia, szczególnie  

w regionach słabo rozwiniętych, w kraju i za granicą, 

23/ inwestowanie w kapitał ludzki i promocja tego dzieła, 

24/ inwestowanie w wielopłaszczyznowy rozwój człowieka, 

25/ inwestowanie w regiony, miejscowości zaniedbane, zapomniane lub słabo 

rozwinięte, 

26/ inwestowanie w poszukiwania nowych form pomocy ludziom żyjącym  

na marginesie danego społeczeństwa lub w ubóstwie, w kraju i za granicą, 

27/ ochrona polskiego dziedzictwa i dóbr kultury w kraju i za granicą, jako wartości 

ponadczasowej, 

28/ działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej i pasji 

życiowych, 

29/ prowadzenie działań w zakresie pomocy społecznej, kulturowej, edukacyjnej,  

w regionach i państwach objętych konfliktem politycznym, wojną, w kraju  

i za granicą, 



30/ działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrody i ochrony zwierząt, 

31/ działania na rzecz ochrony praw człowieka i wolności, 

32/ działania na rzecz powrotu do swoich korzeni Polaków żyjących poza granicami 

kraju, 

33/ promowanie polskiej kultury i tradycji w państwach zamieszkiwanych przez osoby 

pochodzenia polskiego, 

34/ działalność na rzecz środowisk polonijnych na Wschodzie we współpracy  

ze środowiskami polonijnymi krajów lepiej rozwiniętych gospodarczo, 

ekonomicznie, kulturowo i naukowo, 

35/ działalność edukacyjna dla środowisk polonijnych dla podtrzymania  

lub doskonalenia języka polskiego, 

36/ inwestycja w rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych w środowiskach polonijnych, 

37/ działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w każdej dziedzinie życia, 

38/ działania na rzecz rozwoju wolontariatu. 

§ 9 
Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez: 

1/ organizowanie i finansowanie międzynarodowych i krajowych przedsięwzięć 

związanych z kulturą, sztuką, nauką, medycyną, psychologią, ekonomią, biznesem, 

filozofią, rzemiosłem, promocją oraz wymianą doświadczeń, 

2/ organizowanie międzynarodowych sympozjów naukowych, konfrontacji wiedzy  

i doświadczeń regionów słabo rozwiniętych, wręcz wiosek, z regionami bogatszymi, 

w tym organizowanie szkoleń, kursów, staży indywidualnych, stypendiów i innych 

form rozwoju osobowości ludzkiej, 

3/ promowanie wszelkich badań na każdej płaszczyźnie w zakresie dziedzin 

stanowiących przedmiot działania fundacji, 

4/ współpraca z samorządami, organizacjami pozarządowymi, w tym młodzieżowymi, 

studenckimi, naukowymi, w kraju i za granicą, 

5/ współpraca z instytutami, uczelniami na różnych płaszczyznach wymiany 

doświadczeń, w kraju i za granicą, 

6/ organizowanie i finansowanie szkółek artystycznych, rzemiosła, domów  

i pawilonów kultury, punktów i ośrodków medycznych, informacji prawnej, w kraju 

i za granicą, 

7/ organizowanie i finansowanie plenerów artystycznych, wernisaży, koncertów, 

festiwali, warsztatów, wykładów, 

8/ organizowanie i finansowanie międzynarodowych akcji medycznych  

z konferencjami naukowymi, kursów udzielania pierwszej pomocy, 

9/ organizowanie i finansowanie plenerów artystycznych, turystycznych, sportowych, 

z uwzględnieniem nowych form realizacji celów, 



10/ działalność wydawnicza, 

11/ organizowanie różnych form wypoczynku, rekreacji, sportu dla dzieci i młodzieży, 

w tym środowisk polonijnych, 

12/ opieka i realizacja pracy nad zabytkami wielokulturowymi w zaniedbanych 

regionach kraju i poza granicami, 

13/ działalność na rzecz środowisk polskich i polonijnych dla podtrzymania kultury  

i tradycji polskiej, powrotu do korzeni polskich, 

14/ działalność na rzecz ochrony zabytków kultury polskiej w kraju i poza granicami 

(świeckiej i sakralnej), 

15/ międzynarodowe szkolenia menedżerskie i zawodowe Polaków żyjących  

poza granicami kraju w zakresie przedsiębiorczości w różnych dziedzinach życia, 

16/ organizowanie staży i praktyk w polskich jednostkach gospodarczych dla Polonii, 

17/ organizowanie pomocy w działalności gospodarczej Polaków żyjących  

w uboższych regionach Europy i nawiązywanie kontaktów z biznesmenami Europy, 

świata, 

18/ organizowanie pomocy finansowej, materialnej, rzeczowej, edukacyjnej, 

medycznej podmiotom kultury polskiej i polskim organizacjom na Wschodzie, 

19/ pomoc wielopłaszczyznowa w powołaniu i funkcjonowaniu Domu Polskiego 

„Wołodyjowski” w Raszkowie, w Mołdawii (Naddniestrze), 

20/ współpraca z duszpasterstwem polskim w kraju i za granicą, 

21/ sprzedaż produktów regionalnych, 

22/ działalność wolontariatu, woluntarystyczna, na różnych płaszczyznach. 
 

Rozdział III 
Rodzaje działalności Fundacji 

 

§ 10 
Fundacja prowadzi działalność: 
1/ statutową, 
2/ gospodarczą. 

§ 11 
Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem. 

§ 12 
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
2. Działalność gospodarcza służy wyłącznie działalności statutowej, co oznacza,  
że dochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej. 

§ 13 
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest: 



1/ produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (podklasa 32.13.Z PKD 2007), 

2/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

(podklasa 47.19.Z PKD 2007), 

3/ sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach (podklasa 47.78.Z PKD 2007), 

4/ sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (podklasa 47.79.Z PKD 2007), 

5/ sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach  

i targowiskach (podklasa 47.89.Z PKD 2007), 

6/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

(podklasa 47.91.Z PKD 2007), 

7/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami  

i targowiskami (podklasa 47.99.Z PKD 2007), 

8/ wydawanie książek (podklasa 58.11.Z PKD 2007), 

9/ wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (podklasa 58.14.Z PKD 2007), 

10/ badanie rynku i opinii publicznej (podklasa 73.20.Z PKD 2007), 

11/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (podklasa 82.30.Z 

PKD 2007), 

12/ pozaszkolne formy edukacji artystycznej (podklasa 85.52.Z PKD 2007), 

13/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (podklasa 

85.59.B PKD 2007), 

14/ działalność wspomagająca edukację (podklasa 85.60.Z PKD 2007), 

15/ pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych (podklasa 87.30.Z PKD 2007), 

16/ działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (podklasa 

90.01.Z PKD 2007), 

17/ artystyczna i literacka działalność twórcza (podklasa 90.03.Z PKD 2007). 
2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym  
w ustępie poprzednim podejmuje Zarząd, który określa zasady prowadzenia 
działalności gospodarczej przez Fundację. 

§ 14 
Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez 
uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach  
z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych 
przepisach. 

§ 15 
1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio  
przez Fundację lub poprzez organizacyjnie wyodrębnione zakłady i inne jednostki 
organizacyjne. 



2. Zakłady i inne jednostki organizacyjne powołuje Zarząd za zgodą Fundatora, 
ustalając ich zakres działania oraz strukturę organizacyjną. 

§ 16 
1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać pracowników  
i współpracowników na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych  
oraz współpracować z wolontariuszami. 
2. Pracownikami, współpracownikami czy też wolontariuszami Fundacji mogą być też 
członkowie Zarządu. 

§ 17 
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem 
Fundacji w stosunku do członków Zarządu, członków Rady Fundacji, Fundatora, 
pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim,  
we wspólnym pożyciu 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. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu, 
członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji, 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. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu, 
członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich  
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 
4. Fundacja nie może nabywać na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich 
lub po cenach wyższych niż rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie Zarządu, członkowie Rady Fundacji, Fundator, pracownicy 
Fundacji oraz ich osoby bliskie. 
 



 
Rozdział IV 

Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 18 
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.500 zł (dwa tysiące 
pięćset złotych), z czego 1.000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność 
gospodarczą, oraz inne mienie nabyte w toku działania Fundacji 

§ 19 
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1/ darowizn, spadków, zapisów, 

2/ dotacji, subwencji oraz grantów, 

3/ zbiórek i imprez publicznych, 

4/ majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji, 

5/ działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 

6/ odsetek bankowych, 

7/ przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

§ 20 
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 
wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

§ 21 
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
3. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację 
przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach. 
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie  
o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest 
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 
 

Rozdział V 
Organy Fundacji 

 

§ 22 
Organami Fundacji są: 

1/ Fundator, 

2/ Zarząd, 

3/ Rada Fundacji. 

§ 23 
1. Fundator może być członkiem Zarządu albo członkiem Rady Fundacji. 



2. Fundator nadaje Fundacji Statut i wprowadza w nim zmiany, w szczególności 
zmianę celów Fundacji i przedmiotu działalności gospodarczej Fundacji. 
3. Fundator powołuje i odwołuje członków Zarządu i Rady Fundacji, a także powierza 
im pełnienie określonych funkcji w tych organach. 
4. Fundator nadaje regulaminy pracy Zarządowi i Radzie Fundacji oraz wprowadza  
w nich zmiany. 
5. Fundator po zasięgnięciu opinii Zarządu i Rady Fundacji podejmuje decyzję  
o połączeniu Fundacji z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji. 
6. W przypadku śmierci lub trwałej niemożności wykonywania przez Fundatora jego 
kompetencji, wszystkie jego uprawnienia wykonywać będzie osoba przez niego 
wskazana w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie, a gdy osoba  
ta nie będzie mogła lub nie będzie chciała wykonywać uprawnień Fundatora, bądź też 
nie zostanie przez Fundatora wskazana, osobę uprawnioną do wykonywania 
uprawnień Fundatora wybiorą na wspólnym posiedzeniu członkowie Zarządu i Rady 
Fundacji, kwalifikowaną większością 3/4 głosów. 

§ 24 
1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych 
każdorazowo przez Fundatora na okres wspólnej, trwającej 5 lat, kadencji. 
2. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji. 
3. Członkowie Zarządu mogą być wielokrotnie powoływani na swoje stanowiska. 
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

1/ złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora albo Prezesa lub Wiceprezesa, 

2/ skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

3/ śmierci członka Zarządu. 
5. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji. 
6. W posiedzeniu Zarządu może uczestniczyć Fundator, a ponadto członkowie Rady 
Fundacji oraz inne zaproszone osoby, wyłącznie z głosem doradczym. 

§ 25 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych  
do kompetencji innych organów Fundacji, a w szczególności: 

1/ wytycza główne kierunki działalności Fundacji, 

2/ realizuje cele statutowe, 

3/ sporządza plany pracy roczne i długoterminowe oraz budżet Fundacji, 

4/ sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 

5/ zatrudnia pracowników i nawiązuje współpracę z wolontariuszami, 

6/ ustala plany zatrudnienia i płac oraz określa zasady wynagradzania pracowników 

Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy, 

7/ ustanawia nagrody, wyróżnienia i inne formy uhonorowania osób zasłużonych  

dla idei i celów Fundacji, 



8/ przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 

9/ opracowuje strukturę organizacyjną Fundacji. 

§ 26 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz  
na kwartał. 
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes. 
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia 
statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos 
Prezesa, a w razie nieobecności Prezesa, decyduje głos Wiceprezesa. Dla ważności 
głosowania niezbędny jest udział co najmniej połowy członków Zarządu w tym 
Prezesa lub Wiceprezesa. 
5. Głosowania Zarządu są jawne.  
6. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych, a ponadto na żądanie 
choćby jednego z członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. 

§ 27 
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem 
majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. 
2. W sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków 
Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 
3. W umowach z członkiem Zarządu lub w sporach z nim Fundację reprezentuje 
Fundator lub Rada Fundacji. 

§ 28 
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego Rady, 
powoływanych każdorazowo przez Fundatora na okres wspólnej, trwającej 5 lat, 
kadencji. 
3. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem 
kadencji. 
4. Członkowie Rady Fundacji mogą być wielokrotnie powoływani na swoje 
stanowiska. 
5. Członkowie Rady Fundacji: 

1/ nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,  

we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  

albo pozostawać z nimi związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli  

ani też pozostawać z nimi w stosunku podległości służbowej, a ograniczenie to 

dotyczy także Fundatora, 

2/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów  

lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 



wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek: 

1/ złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora albo Przewodniczącego Rady, 

2/ skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

3/ śmierci członka Rady Fundacji. 

§ 29 
1. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje 
i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji. 
2. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.  
3. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów jej członków 
obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego Rady. 
4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady Fundacji. 
5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się również przy wykorzystaniu 
telekomunikacyjnych środków porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, 
otrzymania przez Przewodniczącego Rady, od wszystkich członków Rady Fundacji 
biorących udział w posiedzeniu potwierdzenia drogą faksową lub elektroniczną 
oddanych przez nich głosów na konkretne uchwały. Głosowanie tajne jest w tym 
przypadku wyłączone. 
6. Przewodniczący Rady jest zobowiązany do zwołania nadzwyczajnego zebrania Rady 
Fundacji na pisemny wniosek Fundatora, Zarządu, przynajmniej dwóch jej członków, 
dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze. 
7. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż  
w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia wniosku. 
8. Członkowie Rady Fundacji biorą udział w jej posiedzeniach osobiście. 
9. W posiedzeniu Rady Fundacji może brać udział Fundator, a ponadto, wyłącznie  
z głosem doradczym, Prezes, bądź inny upoważniony przez niego członek Zarządu, 
oraz inna osoba zaproszona przez Radę Fundacji. Rady Fundacji może nakazać 
stawiennictwo na posiedzenie Rady Fundacji wybranym lub wszystkim członkom 
Zarządu. 
10. Głosowania Rady Fundacji są jawne.  
11. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych, a ponadto na żądanie 
choćby jednego z członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu. 

§ 30 
1. Do zadań Rady Fundacji należy: 

1/ nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu 

majątkowego Fundacji, 

2/ zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie 

Zarządowi absolutorium, 



3/ opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 

4/ wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 

5/ ogólna ocena pracy Zarządu, 
2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1/ żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji, 

2/ żądania od Zarządu oraz poszczególnych jego członków złożenia informacji  

i wyjaśnień, 

3/ dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 
 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

 

§ 31 
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich 
celów. 
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Spraw Zagranicznych. 
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 
przeznaczone na rzecz wskazanych przez Fundatora w formie pisemnej z podpisem 
poświadczonym notarialnie działających w Polsce organizacji o zbliżonych celach. 

§ 32 
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. 
 

 

Niniejszy Statut został przyjęty  
przez oświadczenie Fundatora z dnia  
2 lutego 2017 r. 

 

 

Fundator 

Marek Stanisław Pantuła 

 


