
STATUT FUNDACJI 
PONIATÓWKA POLSKA

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Nazwa, postanowienia wstępne.

1) Fundacja zwana dalej „Fundacja", nazywa się Fundacja „Poniatówka Polska".
2) Fundacja została ustanowiona przez Marzenę Magdalenę Zawichrowską, zwaną 

dalej Fundatorem, aktem notarialnym zawartym przed notariuszem Magdaleną Fąs
w Kancelarii Notarialnej w Koronowie, Repertorium A numer 5687 / 2015,
dnia 12 listopada 2015 r.

3) Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
4) Fundacja może używać tłumaczeń nazwy w językach obcych, wyróżniającego ją 

znaku graficznego oraz pieczęci.
5) Fundacja jest organizacją pozarządową w rozumieniu Art. 3 ust. 2 Ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

6) Właściwym ministrem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§2. Siedziba, teren działalności.

1) Siedzibą fundacji jest miasto Koronowo.
2) Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a dla 

osiągnięcia celów społecznych i gospodarczych może działać poza obszarem kraju.
3) Fundacja może tworzyć oddziały i filie, przystępować do innych podmiotów 

realizujących podobne działania, a także inicjować powstawanie nowych 
podmiotów dla osiągnięcia celów statutowych.

ROZDZIAŁ II
MAJĄTEK I CELE FUNDACJI

§3. Majątek.

1) Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.500 zł (jeden tysiąc 
pięćset złotych).

2) Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów, świadczeń pieniężnych,
b) dotacji i subwencji osób prawnych, nawiązek,
c) dochodów ze zbiórek, loterii, imprez publicznych, aukcji, przetargów,
d) dochodów z majątku fundacji, dywidend, odsetek,
e) praw majątkowych,
f) nabycia rzeczy ruchomych i nieruchomych,
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g) środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

3) Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na 
działalność statutową.

4)  Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji 

w stosunku do członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi 
członkowie władz oraz pracownicy Fundacji pozostają 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”, 

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków władz 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, 

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków władz lub 
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż 
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio 
wynika z celu statutowego, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
władz lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych 
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§4. Cele fundacji.

1) Cel fundacji: Osiągnięcie wysokiego poziomu wiedzy społecznej w zakresie 
dziedzictwa polskiej wsi i małych miast.

2) Cele operacyjne:
a) poprawa ochrony zabytków wiejskiej kultury materialnej,
b) upowszechnienie kultury i sztuki obszarów wiejskich,
c) rozwinięcie oświaty i edukacji mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich,
d) rozwój gospodarki i nauki na obszarach wiejskich,
e) wzrost ochrony środowiska terenów wiejskich,
f) poprawa ochrony zdrowia mieszkańców terenów wiejskich,

g) wzmocnienie opieki, pomocy społecznej w tym profilaktyki skierowanej do 
mieszkańców obszarów wiejskich,

h) kreowanie turystyki w oparciu o zasoby wiejskiego dziedzictwa.

§5. Zasady, formy i zakres działalności fundacji.

1) Sposoby i metody realizacji celów:
a) dokumentowanie tradycyjnej zabudowy wiejskiej, szczególnie z okresu 

międzywojennych reform rolnych,
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b) dokumentowanie architektury terenów wiejskich, w tym dworów, pałaców, 
parków, kapliczek, krzyży, cmentarzy,

c) organizowanie i prowadzenie izb pamięci, wiosek tematycznych, skansenów,
muzeów,

d) pozyskiwanie danych z archiwów państwowych i prywatnych,
e) współdziałanie ze szkołami, uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczymi 

w kraju i zagranicą,
f) organizowanie i prowadzenie jednostek edukacyjnych,
g) współdziałanie z administracją samorządową i rządową,
h) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i liderami społecznymi,
i) współdziałanie z kościołami i związkami wyznaniowymi,
j) organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń, pokazów, prelekcji, 

festynów,
k) opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych,
l) krzewienie edukacji finansowej, 

m) tworzenie funduszy,
n) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego i prawnego,
o) promocja zdrowej żywności wytwarzanej na terenach wiejskich,
p) pozyskiwanie środków na finansowanie działalności, w tym na remonty, 

modernizacje i utrzymanie obiektów,
q) działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego,
r) działalność doradcza i konsultacyjna,
s) działalność wydawnicza, badawcza i popularyzatorska,
t) organizowanie, prowadzenie i współprowadzenie agroturystyki,
u) inicjowanie i wspieranie przedsiębiorczości,
v) stosowanie nowoczesnych technologii w działalności,
w) upowszechnianie wolontariatu, szczególnie jako wkładu niefinansowego 

w realizacji przedsięwzięć,
x) organizowanie biur, przedstawicielstw, filii, jednostek organizacyjnych,
y) zawieranie partnerstw z podmiotami podejmującymi działania zbliżone do 

działań fundacji,
z) tyczenie i animowanie szlaków turystycznych.

2) Działania fundacji podejmuje Zarząd za pośrednictwem biura fundacji.
3) Biuro fundacji organizuje i nim zarządza dyrektor fundacji powołany przez zarząd.
4) Zakres działania: Sfera zadań publicznych, określonych w Art. 4 ust. 1 Ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
5) Działalność płatna i nieodpłatna pożytku publicznego jest prowadzona 

w następującym zakresie:
a) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana,
b) 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych 
atrakcji turystycznych,
c) 85.52. Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
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d) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
e) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

f) 74.20.Z Działalność fotograficzna,
g) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.

6) Działalność pożytku publicznego zostaje wyodrębniona organizacyjnie 
i rachunkowo w celu należytej identyfikacji.

ROZDZIAŁ III
WŁADZE FUNDACJI

§6. Zarząd fundacji.

1) Zarząd fundacji składa się od 1 do 3 członków, powoływanych przez fundatora, na 
czas nieoznaczony.

2) W przypadku zarządu wieloosobowego, zarząd ze swojego grona wybiera prezesa, 
a pozostali członkowie otrzymują funkcje wiceprezesów.

3) Fundator staje się prezesem pierwszego zarządu fundacji.
3a)    W przypadku śmierci fundatora, kiedy pełni on jednoosobowo funkcję pierwszego 

zarządu, obowiązki prezesa obejmuje dyrektor fundacji.
4) Członkowie zarządu tracą swe funkcje w przypadku:

a) śmierci,
b) złożenia pisemnej rezygnacji,
c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
d) działań niezgodnych z celami statutowymi i godzących w dobre imię 

fundacji,
e) rozwiązania fundacji;

5) W przypadku zarządu wieloosobowego, uchwały podejmowane są zwykłą 
większością głosów, przy obecności wszystkich członków, a przy równej ilości 
głosów decyduje głos prezesa.

6) Obowiązki Zarządu:
a) kieruje działalnością fundacji,
b) sporządza wymagane sprawozdania i składa je właściwym organom,
c) sprawuje zarząd nad majątkiem fundacji;

7) Uprawnienia Zarządu:
a) reprezentuje fundację na zewnątrz,
b) opracowuje plany działania fundacji,
c) zatrudnia pracowników i ustala ich wynagrodzenie,
d) zmienia statut w tym cel fundacji;

8) Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
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§7. Rada fundacji.

1) Organem nadzoru w razie powołania przez fundatora, jest rada fundacji, zwana 
dalej „Rada”, która składa się z 3 do 7 członków, powołanych na czas 
nieoznaczony.

2) Członkostwo w Radzie ustaje z przyczyn określonych w § 6 pkt. 4 lit. a-e.
3) Rada ze swego grona wybiera przewodniczącego i zastępcę.
4) Zadania Rady :

a) opiniuje plany działalności fundacji,
b) opiniuje sprawozdania merytoryczne i finansowe,
c) opiniuje zmiany statutu w tym celu fundacji,
d) opiniuje połączenie z inną fundacją,
e) opiniuje decyzję o likwidacji fundacji;

5) Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy 
obecności przynajmniej połowy członków Rady, a w razie równej liczby głosów, 
decyduje głos przewodniczącego.

6) Członkowie Rady:

a) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z jego członkami w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie 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.

§8. Sposób reprezentowania fundacji i zaciągania zobowiązań majątkowych.

1) Fundację na zewnątrz reprezentuje prezes.
1a)   Fundację na zewnątrz może reprezentować dyrektor biura na podstawie 
upoważnienia zarządu.
2) Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składa prezes.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Uprawnienie do zmiany statutu w tym celu fundacji przysługuje zarządowi fundacji,
przy czym wymagana jest akceptacja fundatora.

2) W przypadku likwidacji fundacji, Zarząd pełni rolę likwidatora, a majątek zostaje 
przeznaczony na działania związane z realizacją celu fundacji.

3) Fundacja może występować w obrocie prawnym przez pełnomocnika.
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