STATUT INSTYTUTU „PATRIUM”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1.

Instytut „Patrium”, zwany w dalszej części statutu „Fundacją”, został ustanowiony przez:
Gracjan Piersa;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konrad Michalski;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marcin Robert Miałkowski;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zwanymi dalej „Fundatorami” –
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o
fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz na postawie niniejszego statutu,
zwanym dalej „Statutem”.

3.

Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
§2

1.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

2.

Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3.

Fundacja została ustanowiona na czas nieograniczony.

4.

Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy ds. rozwoju.

5.

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do 31 marca sprawozdanie ze swojej
działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

§3
1.

Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

2.

Fundacja moŜe uŜywać wyróŜniającego ją znaku graficznego z napisem wskazującym jej nazwę.

3.

Fundacja moŜe ustanawiać i przyznawać odznaki, medale honorowe oraz inne wyróŜnienia
osobom fizycznym lub prawnym, zasłuŜonym dla Fundacji.

§4
1.

Fundacja moŜe tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne
jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.

2.

Fundacja moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania i prawem polskim dopuszczonych.

3.

Fundacja moŜe zatrudniać pracowników wspierających realizację celów statutowych.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§5

1.

Celem Fundacji jest:
a) Zabieganie o upamiętnianie wybitnych Polaków, zasłuŜonych dla Polski lub społeczności
lokalnej,
b) Promowanie nauki historii i wiedzy historycznej wśród społeczeństwa,
c) Promowanie idei krwiodawstwa,
d) Promowanie wiary chrześcijańskiej oraz chrześcijańskiego dziedzictwa i historii Polski,
e) Promowanie idei ekologicznych i czystości środowiska naturalnego,
f) Promowanie, propagowanie i korzystanie z programów wspierania przedsiębiorczości oraz
innowacyjności,
g) Promowanie idei strzelectwa i postaw strzeleckich wśród społeczeństwa, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy,
h) Promowania idei obronności kraju i postaw patriotycznych wśród społeczeństwa, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy,
i) Przeciwdziałanie cyfrowemu i informatycznemu wykluczeniu, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy a takŜe osób starszych,
j) Promowanie wiedzy ekonomicznej wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieŜy,
k) Promowanie i rozwój wiedzy o motoryzacji,
l) Promowanie aktywnego trybu Ŝycia, zwiedzania i podróŜnictwa,
m) Rozwój ochrony zdrowia oraz ratownictwa medycznego, w tym działalność na rzecz osób starszych,
chorych i niepełnosprawnych,
n) Promowanie i rozwój opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi,
o) Aktywizacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
p) Promowanie idei samorządności i postaw społecznikowskich.

2.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) Podejmowanie samodzielnych działań lub nawiązywanie współpracy z podmiotami dąŜącymi
do upamiętnienia wybitnych Polaków, zasłuŜonych patriotów poprzez organizację budowy
pomników, tablic pamiątkowych lub innych miejsc upamiętnienia,
b) Organizowanie lub współorganizowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji,
konferencji, festiwali, giełd, targów, pokazów, szkoleń, pikników, zjazdów, wykładów,
odczytów, wydarzeń, kursów, gier oraz innych form przekazywania wiedzy,
c) Organizowanie lub współorganizowanie zbiórek krwi i nawiązywanie współpracy z klubami
honorowych dawców krwi,
d) Współpracę z Kościołem Katolickim i poszczególnymi parafiami,
e) Współpracę z nadleśnictwami, lennictwami, Ministerstwem Środowiska, zwłaszcza w
dziedzinie wykorzystania programów i dotacji na ochronę środowiska i ekologię,
f) Współpracę z Ministerstwem Rozwoju, zwłaszcza w dziedzinie wykorzystania programów i
dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz przeciwdziałanie bezrobociu i bierności zawodowej,
g) Współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej zwłaszcza w dziedzinie wykorzystania
programów i dotacji na rozwój obronności i świadomości militarnej społeczeństwa,
h) Wspieranie budowy strzelnic, ze szczególnym uwzględnieniem strzelnic dla dzieci i młodzieŜy,
tj. strzelnic przeznaczonych do strzelania z broni pneumatycznej,

i) Organizowanie lub współorganizowanie kursów i konkursów strzeleckich,
j) Organizowanie kursów programowania, obsługi komputera dla dzieci, młodzieŜy, osób
starszych a takŜe kursów zakładania i prowadzenia własnych stron internetowych,
k) Organizowanie kursów wiedzy ekonomicznej w szkołach dla dzieci i młodzieŜy,
l) Organizowanie pokazów i wydarzeń o charakterze motoryzacyjnym,
m) Współpracę ze szpitalami i placówkami medycznymi, organizowanie kursów i szkoleń
medycznych, promocję badań profilaktycznych i białych dni,
n) Organizowanie opieki nad osobami starszymi, zwłaszcza poprzez tworzenie i prowadzenie
domów opieki,
o) Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym wydawanie ksiąŜek,
czasopism, broszur, płyt i wydawnictw specjalnych oraz prowadzenie własnej strony
internetowej,
p) Organizowanie i finansowanie pomocy finansowej dla szczególnie uzdolnionych dzieci i
młodzieŜy oraz dla najbiedniejszych,
q) Współpracę (krajową i zagraniczną) z organizacjami związkowymi, samorządowymi,
społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i
instytucjami państwowymi w zakresie objętym celami Fundacji,
r) Prowadzenie działalności szkoleniowej oraz własnych programów edukacyjnych,
s) Organizowanie zbiorek pienięŜnych, giełd rzeczy (uŜywanych i nowych),
z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji;
3.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja moŜe wspierać działalność innych osób prawnych i osób
fizycznych, których działalność jest zbieŜna z celami Fundacji.
ROZDZIAŁ III
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§6

1.

Fundacja moŜe prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.

Fundacja moŜe prowadzić działalność uboczną słuŜącą pozyskiwaniu środków finansowych
na prowadzenie działalności statutowej.

3.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację jest nadzorowane przez Zarząd.

4.

Działalność gospodarcza Fundacji moŜe być prowadzona bezpośrednio przez któregoś z członków
Zarządu lub przez dyrektora ds. prowadzenia działalności gospodarczej wskazanego przez Zarząd.

5.

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest (według Polskiej Klasyfikacji Działalności
2007):
a)

41.20.Z – PKD Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych;
b) 49.32.Z – PKD Działalność taksówek osobowych;
c)

56.10.B - PKD Ruchome placówki gastronomiczne;

d) 56.29.Z - PKD Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
e)

62.01.Z - PKD Działalność związana z oprogramowaniem;

f)

62.02.Z - PKD Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

g)

62.03.Z - PKD Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

h) 62.09.Z - PKD Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych;
i)

63.11.Z - PKD Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność;

j)

64.99.Z - PKD Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

k) 66.19.Z - PKD Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
l)

68.10.Z - PKD Kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek;

m) 68.20.Z - PKD Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierŜawionymi;
n) 68.31.Z - PKD Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
o) 70.21.Z - PKD Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
p) 70.22.Z - PKD Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania;
r)

71.20.B - PKD Pozostałe badania i analizy techniczne;

s)

71.19.Z - PKD Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych;

t)

73.11.Z - PKD Działalność agencji reklamowych;

u) 74.20.Z - PKD Działalność fotograficzna;
w) 74.30.Z - PKD Działalność związana z tłumaczeniami;
y) 79.12.Z - PKD Działalność organizatorów turystyki;
z) 79.90.B - PKD Działalność w zakresie informacji turystycznej;

aa) 79.90.C - PKD Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie
indziej nie sklasyfikowana;
bb) 85.59.B - PKD Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
cc) 86.90.A – PKD Działalność fizjoterapeutyczna;
dd) 87.10.Z - PKD Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;
ee) 87.30.Z - PKD Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych;

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§7
1.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz ZałoŜycielski w kwocie pienięŜnej 2.000,00 (słownie: dwa
tysiące) złotych, przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz
środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w
trakcie jej działalności.

2.

Z Funduszu ZałoŜycielskiego na działalność statutową przeznacza się kwotę w wysokości
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), a na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę w
wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

3.

Z majątku Fundacji nie moŜna udzielać poŜyczek lub zabezpieczać zobowiązań jej członków,
darczyńców, sponsorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małŜeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi.”

4.

Majątku Fundacji nie moŜna przekazywać na rzecz jej członków, darczyńców, sponsorów,
członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku
do osób trzecich, w szczególności jeŜeli przekazania to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.

5.

Majątku Fundacji nie moŜna wykorzystywać na rzecz członków, darczyńców, sponsorów,
członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do
osób trzecich, chyba, Ŝe to wykorzystanie bezpośrednio wynika z jej statutowego celu.

§8
1.

Fundacja uzyskuje dochody w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów, subwencji osób trzecich;
b) zysków z działań publicznych np.: zbiórki, aukcje, kampanie;

c) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz z praw majątkowych naleŜących do
Fundacji;

d) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
e) oprocentowania rachunków bankowych i lokat Fundacji oraz zysków ze sprzedaŜy i
posiadania obligacji Skarbu Państwa;
f)

środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (w tym środków z funduszy
strukturalnych i z programów wspólnotowych);

g) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ;
h) świadczeń na cel społeczny przyznawanych w trybie art. 448 KC;
i)

innych wpływów i dochodów.

2.

Majątek Fundacji moŜe być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach
gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.

3.

Fundacja całym swoim majątkiem odpowiada za swoje zobowiązania.

4.

Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie
kosztów działalności Fundacji.
§9

1.

Dochody Fundacji pochodzące z dotacji, darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być
przeznaczone do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile
ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, Ŝe stan czynny spadku znacznie przewyŜsza długi spadkowe.
ROZDZIAŁ V
ORGANY I SPOSÓB DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 10

1.

Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

2.

Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji lub w Radzie Fundacji.

3.

Członkowie Zarządu Fundacji i Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem
za przestępstwa umyślne lub skarbowe.
§ 11

1.

W skład Zarządu Fundacji, zwanego dalej „Zarządem” wchodzi w sumie od 1 do 5 osób na
okres 5 lat. Funkcję członka Zarządu moŜna piastować wielokrotnie.

2.

Prezes Zarządu, zwany dalej „Prezesem” jest jednym z członków Zarządu i kieruje jego pracami.

3.

Prezes Fundacji:
a) Opracowuje projekty lub zleca opracowanie rocznych i wieloletnich programów działalności
Fundacji oraz projekty preliminarzy wydatków Fundacji. Kieruje bieŜącą działalnością
Fundacji oraz zarządza jej majątkiem.

b) Sporządza lub zleca sporządzenie sprawozdania z działalności Fundacji.
c) Ponosi odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji.
d) Przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny i zapisy i składa oświadczenia o przyjęciu
spadku.
e) Powołuje członków Zarządu.
4.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz we wszystkich
czynnościach sądowych i pozasądowych.

5.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes. W czynnościach
przekraczający zwykły zarząd konieczna jest reprezentacja co najmniej dwuosobowa: Prezesa
oraz jednego z członków Zarządu.

6.

W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyŜej 5.000 (pięć tysięcy)
złotych oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają wszyscy członkowie Zarządu.

7.

W poszczególnych oddziałach Fundację mogą reprezentować przedstawiciele lokalni wyznaczani
przez Zarząd pisemnym upowaŜnieniem.

8.

Do kompetencji Zarządu naleŜy w szczególności:
a) wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji;
b) reprezentowanie jej na zewnątrz;
c) opracowanie rocznego i wieloletniego planu pracy;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
f) kierowanie bieŜącą działalnością Fundacji;
g) odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji;
h) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

9.

Pierwszym Prezesem zostaje jeden z Fundatorów. Fundatorzy w akcie nominacji wybierają spośród
siebie Pierwszego Prezesa.

10. Fundator będący Pierwszym Prezesem moŜe w dowolnej chwili powołać jednego z członków
Zarządu na stanowisko Prezesa. Następnie moŜe w dowolnej chwili go odwołać i sam powrócić
na to stanowisko.
11. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą” jest organem opiniującym i doradczym Fundacji.
12. Nie moŜna być jednocześnie członkiem Zarządu i Rady.
13. Rada składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze
swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
14. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce
osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją
Rada przy akceptacji większości Fundatorów.
15. Osobę, która wejdzie w skład Zarządu moŜe zaproponować Prezes, Zarząd lub Rada większością
głosów. Osoba zaproponowana w ten sposób do składu Zarządu musi wyrazić pisemną zgodę na
bycie członkiem Zarządu oraz być zaakceptowana przez większość Fundatorów.

16. Zarząd składa co roku Radzie sprawozdanie ze swoich prac. Rada moŜe to sprawozdanie
zaopiniować negatywnie lub pozytywnie.

17. Członkostwo w Zarządzie lub w Radzie wygasa z chwilą złoŜenia pisemnej rezygnacji lub śmierci
członka Zarządu lub Rady. Członka Zarządu lub Rady mogą odwołać Fundatorzy większością
głosów.
18. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z tym Ŝe w przypadku równości głosów
decyduje głos Prezesa. KaŜdy członek Zarządu ma jeden głos.
19. Uchwały Zarządu podejmowane są w obecności na zebraniu Zarządu co najmniej 50 proc.
członków Zarządu.
20. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zaleŜności od potrzeb, jednak nie rzadziej niŜ raz na sześć
miesięcy. Posiedzenie Zarządu moŜe zostać zwołane przez kaŜdego jej członka. Informacja o
posiedzeniu musi trafić pocztą elektroniczną lub tradycyjną do członków Zarządu na co najmniej
3 dni przed posiedzeniem.
21. Członkowie Rady mogą być obecni na posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.
22. Osoby sprawujące funkcję w Zarządzie i w Radzie mogą pozostawać z Fundacją w stosunku
pracy.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU
§ 12
1.

Decyzję o zmianie zapisów Statutu Fundacji podejmują jednomyślnie Fundatorzy.

2.

W przypadku, gdy któryś z Fundatorów nie Ŝyje lub stan zdrowia nie pozwala mu na podjęcie
decyzji o zmianie Statutu Fundacji decyzję tą mogą podjąć pozostali Fundatorzy.

3.

Decyzję o zmianie Statutu Fundacji Fundatorzy mogą podjąć z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu albo Rady.

4.

W przypadku, gdy Ŝaden z Fundatorów nie moŜe lub nie jest w stanie podjąć decyzji o zmianie
zapisów statutu decyzję tą podejmuje Zarząd większością głosów przy akceptacji Rady
większością głosów.
ROZDZIAŁ VII
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 13

1.

Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celu dla jakiego została załoŜona lub
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku bądź w innych przypadkach
uniemoŜliwiających prowadzenie działalności statutowej.

2.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy.

3.

Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd.

4.

Środki finansowe i majątek pozostały po uregulowaniu zobowiązań i naleŜności likwidator
przekazuje mocą uchwały Zarządu na cele określone w Statutu Fundacji.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późn. zm.).

2.

Statut wchodzi w Ŝycie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy.

