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Statut
Legion Wschodni Fundacja
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Legion Wschodni Fundacja zwana dalej Fundacją, działa na podstawie
Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie
postanowień niniejszego statutu.
§2
Fundacja została ustanowiona przez: Roberta Jurczaka, Joannę Jurczak,
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza – Wiesławę Marię Warakomską w kancelarii notarialnej w
Łapach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 26 lok. 2, w dniu 22 lipca
2016 roku, Rep A – Nr – 2025 / 2016
§3
Siedzibą Fundacji jest Turośń Kościelna województwo podlaskie.
§4
Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
§5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może
prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
§6
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja może współpracować z krajowymi organizacjami o takich
samych lub podobnych celach działania.
3. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami RP.
4. Fundacja współpracuje z zagranicznymi oraz międzynarodowymi
organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.
5. Fundacja używa nazwy: Legion Wschodni Fundacja
6. Fundacja może używać skrótu: LW Fundacja
§7
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Obrony .
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§8
Fundacja może używać pieczęci, godła, flagi, barwy, odznaki i znaki
organizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§9
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i
przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do
realizacji celów fundacji.
§ 10
Fundacja może powoływać zespoły eksperckie i doradcze składające się z
osób wchodzących w skład Zarządu, Rady Fundacji lub z poza ich grona.
§ 11
1. Fundacja może tworzyć placówki terenowe, ośrodki, biura, zakłady,
oddziały, filie a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Dyrektorów placówek wymienionych w ustępie 1 powołuje Zarząd.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 12
Celem Fundacji jest:
1. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego,
3. ochrona dóbr kultury i tradycji,
4. upowszechnianie wiedzy dotyczącej historii Wojska Polskiego, w
szczególności w zakresie rekonstrukcji historycznej oraz popularyzacja
zasad prawdy, honoru i dobrego wychowania,
5. rozwój i upowszechnianie kultury i sztuki,
6. gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dobra dziedzictwa
kulturalnego, w szczególności w zakresie historii wojskowości oraz
prowadzenie badań naukowych i działalności upowszechnieniowej w
tym zakresie
7. pielęgnowanie tradycji niepodległościowych Polski, a także w zakresie
dziedzictwa kulturowego w regionie,
8. współudział w inicjowaniu i koordynacji imprez historycznych i innych
działań dotyczących integracji środowisk historycznych,
9. krzewienie kultury i sztuki wśród dzieci i młodzieży,
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10.wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie, szczególnie wśród
młodzieży, pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności
ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa oraz
przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i
ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju,
11.kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród
młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności
Rzeczypospolitej Polskiej,
12.propagowanie kultury, zarówno materialnej, jak i duchowej i
poszerzanie wiedzy historycznej o Polsce i Europie,
13.ochrona i restauracja obiektów historycznych o charakterze obronnym,
a także dworów, pałaców, zabytkowych założeń parkowych oraz
innych budowli świadczących o ciągłości tradycji siedzib ziemiańskich
i szlacheckich na przestrzeni wieków,
14.ochrona i upowszechnianie tradycji w zakresie zawodów zanikających,
15.prowadzenie poradnictwa w zakresie zawodów zanikających,
16.integracja środowiska organizacji rekonstrukcji historycznej na terenie
Unii Europejskiej,
17.promocja regionu i popularyzowanie historycznych i kulturowych jego
walorów turystycznych
18.popieranie i promocja różnych form zatrudniania osób
niepełnosprawnych, ich aktywizacji zawodowej, rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz pomoc w łagodzeniu skutków bezrobocia
a także rozwój edukacji ogólnej i zawodowej osób niepełnosprawnych i
ich pracodawców
19.pomoc
w
poprawie
konkurencyjności
dla
pracodawców
zatrudniających osoby niepełnosprawne
20.pomoc w pozyskiwaniu dla pracodawców osób niepełnosprawnych
środków z dofinansowań zewnętrznych zgodnej z najnowszymi
standardami krajowymi i międzynarodowymi
21.działalność na rzecz nowoczesnej energii, w tym poszukiwanie
niekonwencjonalnych źródeł energii
22.upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, rozwoju dyscyplin
sportu, w tym sportu wyczynowego;
23.działalność w dziedzinie popularyzacji zdrowego i aktywnego trybu
życia, turystyki, rekreacji, sportu, rehabilitacji, urody, ekologii, ochrony
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środowiska, pomocy chorym i niepełnosprawnym, podwyższanie
kwalifikacji zawodowej personelu medycznego;
24.rozpowszechnianie i zachęcanie do tworzenia wszelkich form
prozdrowotnych, leczniczych i profilaktycznych;
25.przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
26.działalność w zakresie informacji i komunikacji oraz bezpieczeństwa
27.działalność na rzecz upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz
obronności państwa, na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na
rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy BHP, na rzecz bezpieczeństwa w
ruchu drogowym, na rzecz bezpieczeństwa w technologii informacyjnej
IT
28.upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
29.działalność i pomoc prawna w zakresie realizacji praw obywatelskich
oraz wspieranie i propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej w tym
mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów,
30.działanie na rzecz pogłębienia wiedzy, doskonalenia umiejętności
mediatorów oraz ich rozwoju etycznego,
31.współpraca z organami władzy publicznej w zakresie tworzenia
przepisów prawa dotyczących dziedzin objętych działalnością
Fundacji,
32.wspieranie, poprzez edukację, rozwoju osób indywidualnych,
instytucji, organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych,
33.organizowanie, wspieranie i promocję społecznego zaangażowania
biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu,
34.profilaktyka zdrowotna, leczenie i rehabilitacja dzieci, młodzieży i
dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu
oddechowego i narządów ruchu;
35.zachęcanie społeczeństwa do udziału w aktywnym życiu towarzyskim,
kulturalnym, artystycznym oraz w sporcie, turystyce i rekreacji;
36.rehabilitacja społeczna i ruchowa osób niepełnosprawnych przez sport
ze szczególnym uwzględnieniem strzelectwa sportowego
37.integracja społeczna i zdrowotna niepełnosprawnych i pełnosprawnych,
ze szczególnym uwzględnieniem działań sportowych w szczególności
aktywności w formie strzelectwa sportowego
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38.rozbudzanie własnej aktywności osób niepełnosprawnych poprzez
działania sportowe ze szczególnym uwzględnieniem strzelectwa
sportowego
39.aktywne propagowanie problemów osób niepełnosprawnych wśród
reszty społeczeństwa,
40.konsolidacja osób niepełnosprawnych wokół wspólnych celów i
inicjatyw w szczególności sportowych,
41.aktywne propagowanie sportu w szczególności w formie strzelectwa
sportowego wśród osób niepełnosprawnych,
42.promocja zdrowego stylu życia w środowisku osób niepełnosprawnych
i wśród pełnosprawnych,
43.niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym zmierzającej do
zapewnienia im aktywnego udziału w życiu społecznym,
44.aktywne propagowanie sportu w szczególności w formie strzelectwa
sportowego w środowisku wiejskim i małych społecznościach
miejskich
45.prowadzenie działalności oświatowo - wychowawczej oraz
organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
46.organizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz rodziny oraz
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
47.promocja gminy na której fundacja ma swoją siedzibę,
48.pomoc osobom skazanym,
49.podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie oraz udzielanie
pomocy prawnej osobom w trudnej sytuacji materialnej,
50.działalność charytatywna,
51.reprezentowanie obywateli RP przed urzędami, organami administracji
publicznej i rządowej,
52.doskonalenie zawodowe pracowników służb mundurowych,
53.tworzenie możliwości samorozwoju dla pracowników służb
mundurowych,
54.popularyzowanie dziedzin sportu oraz zainteresowań rozwijających
umiejętności zawodowe pracowników służb mundurowych,
55.doskonalenie zawodowe licencjonowanych pracowników ochrony
fizycznej oraz innych formacji,
56.kształtowanie opinii i ocen w zakresie historii Polski na tle innych
krajów europejskich,
57.promocja i organizacja wolontariatu,
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58.działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i
współpracy pomiędzy społeczeństwami,
59.działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie
organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich cele
obejmują działalność pożytku publicznego) w zakresie działalności
pożytku publicznego.
§ 13
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. działania na rzecz upowszechnianie wiedzy dotyczącej historii Wojska
Polskiego, w szczególności w zakresie rekonstrukcji historycznej w
szczególności pomoc dla osób zainteresowanych rekonstrukcją
historyczną
2. publikacja materiałów historycznych promujących oręż i historię
Wojska Polskiego w formie wydawnictw książkowych, prezentacji
multimedialnych i witryn internetowych,
3. prowadzenie działalności publicystycznej, edukacyjnej i informacyjnej
w tym, w drodze wydawania książek, czasopism, broszur, płyt
CD/DVD, wydawnictw specjalnych oraz prowadzenie portali
internetowych,
4. rozwijanie i wzmacnianie współpracy miedzy europejskimi grupami
rekonstrukcji historycznej
5. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
6. tworzenie centrów architektury drewnianej - w tym skansenów,
7. tworzenie przewodników po obiektach tradycyjnego drewnianego
budownictwa,
8. organizowanie szkoleń oraz warsztatów artystycznych dla artystów
amatorów i rzemieślników w szczególności z dziedziny kowalstwa,
płatnerstwa, snycerstwa, złotnictwa,
9. prowadzenie, modernizacja, utrzymywanie kuźni oraz innych
warsztatów służących do wykonywania zawodów zanikających
10.organizowanie i stwarzanie warunków do współpracy krajowej i
międzynarodowej w zakresie idei odtwarzania historii i rzemiosł
dawnych
11.wspieranie i inicjowanie wszelkich działań podnoszących poziom
wiedzy i oświaty w zakresie ochrony zabytków, agrokultury i polskich
tradycji narodowych,
12.tworzenie i promowanie historycznych ścieżek edukacyjnych,
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13.tworzenie materiałów i tablic informacyjnych dotyczących historii i
tradycji narodowej,
14.adaptację starych budynków gospodarczych na warsztaty rzemiosł
ludowych,
15.rekonstrukcję i rewaloryzację obiektów zabytkowych własnych i nie
będących własnością Fundacji,
16.organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, spektakli
teatralnych, jak również turniejów i jarmarków historycznych i
rzemieślniczych,
17.organizowanie ekspozycji muzealnych , wystaw, plenerów, konkursów,
sesji naukowych, żywych lekcji historii
18.przygotowywanie i promocja publikacji periodycznych i
nieperiodycznych (wydawanych drukiem oraz multimedialnych) –
związanych z celami Fundacji,
19.organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń,
20.fundowanie stypendiów naukowych na prace realizujące program
Fundacji oraz nagradzanie uczniów i studentów za własne osiągnięcia
w tej dziedzinie
21.organizowanie wyjazdów edukacyjnych w kraju i za granicą,
22.tworzenie i obsługa portali internetowych,
23.tworzenie i obsługa lokalnych stacji radiowych,
24.opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych,
25.współpracę z mediami,
26.organizowanie, wspieranie i promowanie wolontariatu,
27.organizowanie spotkań (konferencji, sympozjów) poświęconych
problemom zatrudniania edukacji i rehabilitacji zawodowej oraz
społecznej osób niepełnosprawnych
28.organizowanie, prowadzenie i finansowanie programów służących
zwiększeniu integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
29.szkolenie osób niepełnosprawnych i pracowników organów instytucji
publicznych podmiotów gospodarczych oraz organizacji społecznych w
szczególności w zakresie problematyki prozatrudnieniowej i
proefektywnościowej,
30.świadczenie doradztwa we wszelkim zakresie niezbędnym dla
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
31.organizowanie, prowadzenie i finansowanie biura informacji dla osób
niepełnosprawnych o działaniach prowadzonych lub podejmowanych
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na ich rzecz oraz wyszukiwanie podmiotów gospodarczych mogących
zatrudnić osoby niepełnosprawne,
32.wspieranie podmiotów gospodarczych zatrudniających lub mogących
zatrudnić osoby niepełnosprawne
33.działania na rzecz ochrony zdrowia a w szczególności organizowanie i
finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,
niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej,
34.dofinansowanie kosztów operacji i zabiegów pacjentów znajdujących
się w trudnych warunkach materialnych,
35.organizacja kolonii i obozów wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla
dzieci i młodzieży,
36.organizowanie przedsięwzięć propagujących zdrowy tryb życia i walkę
z patologiami społecznymi i uzależnieniami,
37.działania na rzecz osób skazanych i karanych a w szczególności pomoc
skazanym w szczególności reaktywacja więziennych warsztatów
rzemieślniczych,
38.tworzenie miejsc pracy dla osób które odbyły karę pozbawienia
wolności lub odbywają taką karę w warunkach umożliwiających pracę
poza terenem zakładu karnego
39.współpracę ze środowiskiem łowieckim w zakresie ochrony przyrody i
popularyzowania tradycji, obyczajów i etyki łowieckiej,
40.wspieranie, propagowanie i popularyzowanie wszelkich działań
proekologicznych
41.wspieranie inicjatyw prospołecznych
42.wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego w zakresie
przedsiębiorczości, aktywności obywatelskiej i i samorządowej
43.organizację, pośrednictwo i udział w szkoleniach, warsztatach, kursach
dla osób skupionych wokół idei Fundacji dla podnoszenia kwalifikacji i
doskonalszego realizowania celów statutowych Fundacji
44.nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w
kraju i zagranicą w celu realizacji celów statutowych,
45.wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem
zainteresowania Fundacji,
46.prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
47.organizowanie wykładów i spotkań ze specjalistami i autorytetami z
zakresu kultury i historii,
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48.współpracę z władzami, instytucjami i organizacjami państwowymi i
samorządowymi, wydziałami polskich wyższych uczelni, polskimi
instytucjami pełniącymi opiekę nad zabytkami,
49.współpracę z organizacjami pozarządowymi, zarówno polskimi jak
również zagranicznymi i międzynarodowymi mającymi takie same lub
podobne cele działania,
50.świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej,
organizacyjnej, naukowej osobom fizycznym, stowarzyszeniom,
fundacjom i innym organizacjom pozarządowym,
51.popularyzację osiągnięć i dokonań osób na rzecz ochrony zabytków i
tradycji polskiej, przyznawanie certyfikatów i odznak z hasłem
Fundacji,
52.organizowanie i dofinansowywanie wycieczek krajoznawczych i
kulturoznawczych,
53.wspieranie inicjatyw społecznych zgodnych z celami Fundacji,
54.nawiązywanie współpracy i inne działania integracyjne mające na celu
upowszechnianie polskiej kultury i tradycji w Europie oraz poznawanie
tradycji i kultury europejskiej,
55.organizowanie i promocję projektów społecznego zaangażowania
biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu,
56.prowadzenie mediacji na zlecenie instytucji, jak i osób prywatnych,
57.prowadzenie list stałych mediatorów w sądach okręgowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
58.konsultacje i poradnictwo rodzinne oraz doradztwo osobiste i
zawodowe,
59.prowadzenie działalności szkoleniowo-warsztatowej, coachingowej,
doradczej i poradniczej oraz własnych programów edukacyjnych w
ramach Centrum Szkoleniowo Mediacyjnym.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 14
1. Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę pieniężną
w wysokości 4800,-zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych), która
stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji.
2. Każdy z Fundatorów przeznaczył na cele Fundacji kwotę 2 400 zł
(słownie: dwa tysiące czterysta złotych).
3. Z funduszu założycielskiego kwota 1 600 złotych (słownie tysiąc
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1.

2.

3.
4.

5.

sześćset złotych) może być przeznaczona na prowadzenie działalności
gospodarczej.
§ 15
Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatorów fundusz
założycielski w kwocie 4 800 - zł (słownie: cztery tysiące osiemset
złotych) oraz wszelkie inne mienie (ruchomości i nieruchomości) środki
finansowe i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.
Majątek Fundacji pochodzi z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji, ofiarności publicznej, subwencji osób prawnych,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku i praw majątkowych Fundacji,
e) odsetek bankowych
f) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w
kraju i za granicą,
g) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami
wartościowymi,
h) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji, dochodów z
odpłatnej statutowej działalności Fundacji.
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana
wyłącznie na działalność statutową.
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie
postanowili inaczej.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji
składa oświadczenie przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to
tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 16
1. Władzami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
b) Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji.
3. Rada Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym oraz nadzorczokontrolnym Fundacji.
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Zarząd
§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się z od 2 do 5 osób - w tym Prezesa Zarządu i
Wiceprezesa Zarządu.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez nieograniczoną liczbę
kadencji.
3. Kadencja Prezesa i Wiceprezesa Zarządu trwa 5 lata.
4. Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą Fundatorów.
5. Zarząd, w tym Wiceprezesa Zarządu powołuje i odwołuje Prezes
Zarządu.
6. Fundator może być Prezesem Zarządu lub członkiem Zarządu nie łącząc
tej funkcji w okresie kadencji z członkostwem w Radzie Fundacji;
7. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być
odwołani przed upływem kadencji w drodze uchwały Fundatorów.
8. Pierwszych członków zarządu w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa
Zarządu powołują w drodze uchwały Fundatorzy.
9. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów,
b. śmierci członka Zarządu.
§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) zatwierdzanie głównych kierunków działań Fundacji
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
c) realizacja celów statutowych,
d) sporządzanie budżetu i planów pracy – następnie ich realizowanie,
e) zarządzanie majątkiem Fundacji,
f) opracowywanie planu działalności Fundacji,
g) opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z
działalności Fundacji oraz przedkładanie tych dokumentów – w
każdym roku – Radzie Fundacji do zatwierdzenia.
h) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
i) ustalanie wielkość zatrudnienia i wysokość środków na
wynagrodzenie pracowników Fundacji uchwałą Zarządu - zwykłą
większością głosów
j) wnioskowanie do Fundatora o likwidację Fundacji.
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3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne

sprawozdanie z działalności Fundacji.
4. Zarząd może udzielać pełnomocnictwa do kierowania wyodrębnioną
sferą spraw należących do zadań Fundacji. Pełnomocnictwo musi być
pod rygorem nieważności w formie pisemnej potwierdzonej notarialnie.
5. Członkowie Zarządu mogą działać przez pełnomocników.
6. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji
lub w
wyodrębnionej jednostce organizacyjnej Fundacji powołanej w celu
prowadzenia działalności gospodarczej.
7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub
umowy cywilnoprawnej;
8. Wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu Fundacji i jego wysokość, z tytułu
pełnienia w Fundacji ustalane jest w drodze uchwały Fundatorów;
9. Wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu Fundacji i jego wysokości z
pełnienia innej funkcji wymaga akceptacji członków Zarządu;
10. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Prezes Zarządu Fundacji.
1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 19
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na trzy miesiące.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie
pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem
poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem
Posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej
liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Rada Fundacji
§ 20
Rada Fundacji jest radą programową i ma kompetencje doradcze.
Rada Fundacji składa się z od 2 do 5 członków, w tym
Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.
Członków Rady Fundacji powołuje się i odwołuje uchwałą Fundatorów.
Przewodniczącego Rady Fundacji wybierają Fundatorzy.
Odwołanie przez Fundatorów członka Rady Fundacji przed upływem
kadencji możliwe jest w przypadku działania członka Rady Fundacji na
szkodę Fundacji, naruszającego jej dobre imię lub sprzecznego z celami
Fundacji.
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6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a) dobrowolnego
wystąpienia,
zgłoszonego
pisemnie
do
Przewodniczącego Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka.
7. Kadencja członków Rady Fundacji trwa 5 lat.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w
Zarządzie.
9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być zatrudnieni w Fundacji.
10.Fundatorzy mogą zasiadać w Radzie Fundacji nie łącząc tej funkcji w
czasie trwania kadencji z członkowstwem w Zarządzie Fundacji.
§ 21
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1. proponowanie Zarządowi głównych kierunków działalności Fundacji,
2. ogólna ocena pracy Zarządu,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Zarządu,
4. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
5. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji
z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
§ 22
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej
inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Uchwały Rady mogą być podejmowane korespondencyjnie – przesyłka
z potwierdzeniem odbioru. Nie dotyczy to rocznych sprawozdań, gdzie
wymagana jest obecność ponad 50% członków
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą
większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady Fundacji.
5. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie
nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek
Przewodniczącego Rady Fundacji lub przynajmniej dwóch jej
członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie
później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
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7. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji

przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku
braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed
planowanym spotkaniem.
8. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji
lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji. Do ważności uchwał
obligatoryjna jest obecność co najmniej dwóch członków Rady
Fundacji.
9. Na posiedzeniach Rady Fundacji może być obecny Fundator lub
Fundatorzy lub przedstawiciele Fundatorów.
10. Rada Fundacji działa społecznie chyba, że w drodze uchwały
Fundatorów zostanie im przyznane wynagrodzenie.
Sposób reprezentacji
§ 23
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach
niemajątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych
uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji działający samodzielnie lub
prawnie umocowana przez niego osoba.
Rozdział V. Działalność gospodarcza fundacji
§ 24
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą
na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
25.40.Z Produkcja broni i amunicji
32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z Wydawanie książek
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
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61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,
z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
(hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie
indziej niesklasyfikowana
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.10.Z Działalność szpitali
86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym
wieku i osób niepełnosprawnych
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z
Działalność
wspomagająca
wystawianie
przedstawień
artystycznych
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90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04 .Z Działalność obiektów kulturalnych
91.01.A Działalność bibliotek
91.01.B Działalność archiwów
91.02.Z Działalność muzeów
91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych
atrakcji turystycznych
93.12.Z Działalność klubów sportowych
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
3. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby na
prowadzenie działalności gospodarczej środki z 1/3 całości funduszu
założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego
oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 25
1. Dla efektywnego realizowania swoich celi Fundacja może połączyć się z
inną Fundacją.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze
jednomyślnej uchwały.
§ 26
Zmian w statucie Fundacji dokonuje się uchwałą Fundatorów.
§ 27
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i
majątku.
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§ 28
1. Fundatorzy podejmują decyzje o likwidacji Fundacji na wniosek
Zarządu oraz ustalają procedurę likwidacyjną, uwzględniając w
szczególności propozycje Zarządu oraz po zapoznaniu się z
propozycjami Rady Fundacji.
2. Funkcję Likwidatorów pełnią członkowie Zarządu Fundacji.
3. Fundatorzy podejmują decyzje w sprawie pozostałego majątku Fundacji,
biorąc pod uwagę cel Fundacji oraz uzgodnienia z Zarządem i Radą
Fundacji.
§ 29
1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą
zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatorów na rzecz działających w
Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach lub na
realizację konkretnych celi, które są celami statutowymi Fundacji.
2. Właściwa fundacja lub inna organizacja może zostać wskazana w tym
celu przez Fundatorów.
§ 30
Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie, do dnia 31 marca,
sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
§ 31
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd
Rejonowy dla miasta Białystok.

Tekst jednolity statutu został przyjęty dnia 04 grudnia 2016 roku.
Podpisano:

