
Statut 
Fundacji Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej 

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej zwana dalej Fundacją, ustanowiona 
przez:

1. Brodę Jarosława
2. Janasa Zbigniewa
3. Jasińskiego Mirosława
4. Piotrowskiego Mieczysława 

aktem notarialnym Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie za numerem repertorium A nr III-1_276/90 
na czas nieograniczony, działa na podstawie obowiązującej ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§ 2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury. 

§ 3.
1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w okolu "Fundacja Solidarności Polsko - Czesko-Słowackiej".
2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy. 

§ 4.
Siedzibą Fundacji jest Kłodzko.

§ 5.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizowania swoich celów kulturalnych i społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

ROZDZIAŁ II - CELE I ZASADY FUNDACJI

§ 6.
Celem Fundacji jest działalność:

 naukowa,
 oświatowa,
 kulturalna,
 w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 w zakresie ochrony środowiska,
 w zakresie dobroczynności, 
 w zakresie pomocy społecznej; 

prowadzona na rzecz współpracy, porozumienia i solidarności narodów Polski, Czech, Słowacji oraz innych 
krajów.
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§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:

1. gromadzenie środków pieniężnych oraz zasobów materialnych na rzecz wspierania różnych form 
działalności "Solidarności Polsko-Czesko - Słowackiej"

2. współpraca ze środowiskami reprezentującymi różne grupy społeczne, z osobami prawnymi i  
fizycznymi, których działalność wiąże się z "Solidarnością Polsko - Czesko - Słowacką";

3. podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw zmierzających do popularyzowania wiedzy o "Solidarności 
Polsko - Czesko - Słowackiej";

4. organizowanie wykładów, seminariów, pokazów, odczytów zmierzających do pogłębienia wiedzy o 
celach Fundacji;

5. inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych mających na celu zebranie środków pieniężnych na 
rzecz Fundacji;

6. wspomaganie osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
7. wspomaganie i współpraca ze środowiskami i organizacjami o celach podobnych do celów Fundacji, a

działających w Polsce i zagranicą. 

ROZDZIAŁ III - MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI.

§ 8.
Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 2000,- złotych /słownie złotych dwa tysiące/ stanowiący 
fundusz założycielski.

§ 9.
1. Dochodami Fundacji są:

a) dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane z kraju, jak i z zagranicy, papiery 
wartościowe;

b) dochody ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń;
c) odsetki bankowe;
d) część podatku dochodowego przekazywana przez osoby fizyczne. 

2. Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji  w stosunku do członków jej

organów lub  pracowników oraz  osób,  z  którymi  członkowie  organów oraz  pracownicy  organizacji
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) przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów 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) wykorzystywać majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z
celu statutowego;

d) zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub 
pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.

3. Cały swój dochód Fundacja przeznacza na statutową działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ IV - ORGANY FUNDACJI.

§ 10.
Organami Fundacji są:
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1. Rada Fundacji;
2. Zarząd Fundacji. 

§ 11.
1. Rada Fundacji składa się z nieograniczonej liczby osób powołanych przez Fundatorów.
2. Członkiem Rady może być również osoba prawna, działająca za pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Przewodniczącego Rady wybierają Fundatorzy. 
4. Członkowie Rady:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi 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; 

a) mogą  otrzymywać  z  tytułu  pełnienia  funkcji  w  takim  organie  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.

§ 12.
Rada Fundacji upoważniona jest w szczególności do:

1. określenia kierunków działalności Fundacji;
2. opiniowania programów działalności Fundacji;
3. przyjmowanie coroczne sprawozdań Zarządu;
4. dokonywanie oceny pracy Zarządu Fundacji;
5. wyrażanie opinii w sprawie zmiany celu Fundacji, lub jej statutu;
6. uchwalanie regulaminu Fundacji. 

§ 13.
Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co 
najmniej połowy członków Rady.

§ 14.
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 10 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji. Zarząd 

ze swego grona wybiera Prezesa po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
2. Umowę o pracę lub zlecenia z członkiem Zarządu zawiera upoważniony członek Rady Fundacji w 

granicach upoważnienia wynikającego z uchwały Rady Fundacji. 
3. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 15.
Zarząd Fundacji w szczególności:

1. kieruje bieżącą działalnością Fundacji;
2. reprezentuje Fundację na zewnątrz;
3. uchwala regulamin pracy Zarządu;
4. tworzy i likwiduje placówki Fundacji w kraju i zagranicą, określając ich zakres terytorialny i przedmiot 

działalności;
5. określa wielkość zatrudnienia i zasady wynagrodzeń oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla 

pracowników Fundacji. 

§ 16.
1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji podejmuje Prezes Zarządu, lub po upoważnieniu przez Radę dwaj 

członkowie Zarządu.
2. Prezes Zarządu może ustanawiać pełnomocników do składania oświadczeń woli o charakterze 

niemajątkowym. 
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ROZDZIAŁ V - ŁĄCZENIE, ZMIANA CELU LUB STATUTU FUNDACJI.

§ 17.
Fundacja może łączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych umową obu 
fundacji.

§ 18.
W imieniu Fundacji umowę zawiera Prezes Zarządu Fundacji z pisemnego upoważnienia Fundatorów, 
udzielonego po uzyskaniu opinii Rady Fundacji.

§ 19.
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji.

ROZDZIAŁ VI - LIKWIDACJA FUNDACJI.

§ 20.
1. Fundacja może zostać zlikwidowana w przypadku wyczerpania środków finansowych na realizację jej 

celów lub w wypadku uznania, że cele zostały zrealizowane.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
3. Likwidację przeprowadza powołany przez fundatorów likwidator.
4. Środki majątkowe Fundacji pozostałe po uregulowaniu zobowiązań należności likwidator przekazuje na 

cele wskazane przez Zarząd.
5. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Kultury i Sztuki. 

ROZDZIAŁ VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 21.
Fundacja może przyznawać nagrody oraz wyróżnienia honorowe osobom fizycznym, prawnym, instytucjom i 
organizacjom społecznym zasłużonym dla celów Fundacji.

§ 22.
Oświadczenia woli Fundatorów składane są przez nich samych, bądź wyraża je jeden z nich na podstawie 
posiadanego pełnomocnictwa udzielonego przez pozostałych Fundatorów.

§ 23
W  sprawach  nie  unormowanych  niniejszym  Statutem  stosuje  się  przepisy  ustawy  z  dnia  24.04.2003  o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wrocław, 24 marca 2012 r.


