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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

[Fundacja] 

Fundacja Polscy Przodkowie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest: 

1. przez Fundatora, pana Krzysztofa Skowrońskiego 

2. aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza Andrzeja Przybyłę w jego kancelarii 

notarialnej w Warszawie dnia dwudziestego pierwszego maja roku dwa tysiące osiemnastego 

(21.05.2018 r.) (rep. A nr 5412/2018). 

§ 2 

[podstawy działania] 

Fundacja działa na podstawie: 

1. przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 2016 roku, poz. 40, z 

późn. zm.), 

2. niniejszego statutu. 

§ 3 

[osobowość prawna] 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

§ 4 

[cele Fundacji] 

Celem fundacji jest: 

1. Budowa szacunku dla fundamentalnych zasad i wartości tradycji polskiej w kraju i za granicą,  

2. Ochrona polskiego dziedzictwa narodowego i środowiska naturalnego, 

3. Wzmacnianie wspólnoty narodowej w kraju i wśród Polonii za granicą, w szczególności przez 

zwiększanie świadomości historycznej i kulturowej Narodu Polskiego oraz zwiększanie 

aktywności kulturalnej, 

4. Odbudowa i umocnienie więzi z polską tradycją i dziedzictwem kulturowym wśród osób 

polskiego pochodzenia zamieszkujących na stałe za granicą, 

5. Reintegracja rodzin, 

6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do 

kultury, sztuki i edukacji na obszarach wiejskich, 

7. Propagowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze edukacji kulturalnej i historycznej, 

8. Przyczynianie się do upowszechniania wiedzy o wybitnych postaciach z historii Polski w kraju 

i za granicą, 

§ 5 

[właściwy minister] 

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jest ministrem właściwym ze 

względu na cele Fundacji.  

§ 6 

[formy działania] 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące nieodpłatne działania: 
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1. Inicjację i prowadzenie programów badawczych w dziedzinach związanych z celami 

Fundacji, 

2. Branie udziału w procesie prawodawczym, przygotowywanie projektów legislacyjnych, 

komentarzy i analiz do proponowanych i obowiązujących aktów normatywnych, 

3. Wspieranie i koordynowanie działań osób i organizacji działających w Polsce i za granicą 

w zakresie celów Fundacji, 

4. Organizowanie seminariów, wykładów, szkoleń, kursów, konferencji naukowych, 

konkursów na prace naukowe, 

5. Fundowanie stypendiów i grantów dla zdolnej młodzieży oraz osób zaangażowanych 

społecznie lub naukowo w obszarze celów Fundacji, 

6. Organizowanie imprez kulturalnych i zawodów sportowych, 

7. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, 

8. Współudział w inicjowaniu i koordynowaniu wydarzeń patriotycznych. 

 

Rozdział II 

Organy Fundacji 

§ 7 

[zasady działania] 

1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, 

organizacjami, osobami prawnymi i osobami fizycznymi, których działalność jest zbieżna z 

celami Fundacji. 

2. Fundacja działa poprzez swoje organy. 

3. Organy Fundacji działają na podstawie regulaminów. 

§ 8 

[organy Fundacji] 

Organami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”, 

2. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”. 

§ 9 

[prezes organu Fundacji] 

Prezes każdego organu Fundacji: 

1. kieruje jego działaniami, 

2. wyznacza datę posiedzeń organu i je prowadzi, 

3. reprezentuje organ na zewnątrz, 

4. jest związany jego uchwałami. 

§ 10 

[uchwały] 

1. Organy Fundacji, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, 

podejmują decyzje w formie uchwał. 

2. Prezesowi organu Fundacji przysługuje głos decydujący w razie równowagi głosów. 

 

Rozdział III 

Rada Fundacji 

§ 11 

[skład Rady] 

1. Rada, która jest niezależnym od zarządu organem kontroli wewnętrznej Fundacji, składa 

się z 3 do 5 członków, którzy: 

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej; 

b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie wyłącznie zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne 
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miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS 

za rok poprzedni. 

2. Rada może dokonywać zmian w swoim składzie, zgodnie z postanowieniami ust. 6-9 

poniżej. 

3. Powołanie Członka Rady następuje na czas nieoznaczony. 

4. Członkowie Rady wybierają ze swego grona Prezesa Rady i Wiceprezesa Rady. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą: 

a. śmierci 

b. złożenia rezygnacji 

c. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych 

d. odwołania przez Radę Fundacji zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 6 i 7. 

6. Odwołanie Członka Rady przez Radę może nastąpić w przypadku zaistnienia innych niż 

wskazane w ust. 5 pkt a-c okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź 

w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady albo powodują utratę 

zaufania do danego Członka Rady. 

7. Odwołanie Członka Rady, o którym mowa w ust. 6 może nastąpić, jeżeli z wnioskiem 

takim wystąpi ponad połowa aktualnego składu Rady. Głosowanie w tym przedmiocie jest 

tajne i nie bierze w nim udziału Członek Rady, którego wniosek dotyczy. Wniosek 

powinien zwierać uzasadnienie. 

8. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, powołanie Członka Rady może nastąpić, jeżeli z 

wnioskiem takim wystąpi ponad połowa aktualnego składu Rady. Wniosek powinien 

zawierać wskazanie kandydata/kandydatów na Członka/Członków Rady. Głosowanie w 

przedmiocie powołania nowego Członka Rady jest tajne. 

9. Wnioski, o których mowa powyżej są składne do Zarządu Fundacji. 

10. Skład pierwszej Rady powołuje Fundator. 

§ 12 

[kompetencje Rady] 

1. Do kompetencji Rady należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji. 

2. Do zadań Rady należy ponadto: 

a. rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz 

sprawozdań z ich realizacji, 

b. ustalanie kierunków i metod działania Fundacji, 

c. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu oraz podpisywanie z nimi 

stosownych umów, 

d. decydowanie o utworzeniu i likwidacji oddziałów Fundacji, 

e. określanie programów działania oraz zasad wspierania projektów, w tym przede 

wszystkim warunków przyznawania pomocy przez Fundację oraz wymogów, 

jakim powinny odpowiadać sprawozdania sporządzane przez podmioty 

korzystające z pomocy Fundacji, 

f. dokonywanie zmian statutu, 

g. zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd, 

h. wybór biegłego rewidenta, 

i. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,  

j. zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu, 

k. uchwalenie Regulaminu Rady, 

l. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją. 

m. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia pozostałego 

po niej majątku. 

 

Rozdział IV 

Zarząd Fundacji 

§ 13 

[kompetencje Zarządu] 

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady. 

§ 14 
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[powołanie] 

Członków Zarządu w liczbie od jednego do pięciu, w tym Prezesa Zarządu powołuje lub odwołuje 

Rada w formie uchwały. 

§ 15 

[Prezes Zarządu] 

Prezes Zarządu: 

1. kieruje działaniami Zarządu, 

2. powierza jednemu z członków Zarządu pełnienie funkcji Wiceprezesa. 

§ 16 

[oświadczenia woli] 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub 

Wiceprezes Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego Oświadczenia woli w imieniu Fundacji 

składa Prezes Zarządu. 

Rozdział V 

Majątek Fundacji 

§ 17 

[majątek Fundacji] 

1. Fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) stanowi majątek Fundacji. 

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 18 

[dochody Fundacji] 

Dochody Fundacji pochodzą z: 

1. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych, 

2. darów i zbiórek, 

3. dotacji. 

 

§ 19 

[finansowanie działalności] 

Fundacja: 

1. przeznacza wszystkie osiągnięte dochody na finansowanie celów statutowych. 

 

§ 20 

[ograniczenia w dysponowaniu majątkiem] 

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków 

organów Fundacji, jej pracowników, oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku 

małżeńskim 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. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, jej pracowników oraz 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli 

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, jej pracowników 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, 

4. zakupywaniu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie organów Fundacji, jej pracownicy oraz ich osoby bliskie. 
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Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 21 

[zmiana celów] 

W wyniku zmiany statutu lub połączenia z inną fundacją nie mogą ulec zmianie istotne cele Fundacji. 

§ 22 

[likwidacja Fundacji] 

1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia założonych celów, lub wyczerpania środków 

finansowych i majątku, 

2. O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji w drodze uchwały, 

3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji, 

4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu, 

5. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających 

w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach. 

 


