
  

 

STATUT FUNDACJI 

"WIELKA POLSKA" 

 

 Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Fundacja pod nazwą "WIELKA POLSKA" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Adama 

Lutkowskiego zamieszkałego we wsi Świniotop przy ul. Kukawskiej 20 zwanego dalej 

fundatorem działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

  

 

§ 2 

 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

 

§ 3 

 

Siedzibą fundacji jest Świniotop. 

 

§ 4 

 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych. 

 



§ 5 

 

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 

2. Fundacja posiada swoje własne unikalne logo, a jego ostateczny kształt zostanie 

zaakceptowany uchwałą Zarządu Fundacji. 

 

Cele i zasady działania Fundacji. 

 

§ 6 

 

Celami Fundacji są: 

1. Inicjowanie przedsięwzięć podtrzymujących i upowszechniających tradycję narodową, 

pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.  

2. Rozwijanie, umacnianie i popieranie postaw oraz inicjatyw nastawionych na rozkwit Polski 

i Polaków. 

 

 

§ 7 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Czynne upowszechnianie tradycji narodowej poprzez organizowanie i finansowanie 

prowadzenia kampanii promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych. 

2. Podejmowanie działań integrujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji 

rolniczych, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

3. Współpracę z administracją rządową i samorządową oraz innymi partnerami życia 

społecznego, kulturalnego i gospodarczego.   

4.  Przyznawanie nagród oraz wyróżnień za szczególne osiągnięcia zgodne z celami Fundacji.  

 

§ 8 

 



Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 

zbieżną z jej celami. 

 

           § 9 

 

Fundacja może prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą 

w zakresie: 

 

1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał 

wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z);   

2) Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z); 

3) Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z); 

4) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z);  

5) Produkcja pozostałej odzieży dzianej (PKD 14.39.Z);  

6) Produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z);     

7) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 16.21.Z);    

8) Produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD 16.22.Z);      

9) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 

16.23.Z); 

10) Produkcja opakowań drewnianych (PKD16.24.Z); 

11) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy 

i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z);         

12) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.70.Z);   

13) Produkcja mebli biurowych i sklepowych (PKD 31.01.Z); 

14) Produkcja mebli kuchennych (PKD 31.02.Z); 

15) Produkcja pozostałych mebli (PKD 31.09.Z);         

16) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 

41.10.Z);  

17) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); 

18) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z);   



19) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z); 

20) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z);            

21) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 

42.21.Z);     

22) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 

42.22.Z); 

23) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z); 

24) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie 

indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z); 

25) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);   

26) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);  

27) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z);   

28) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);   

29) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych 

i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z); 

30) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);   

31) Tynkowanie (PKD 43.31.Z);   

 32) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);   

33) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z); 

34) Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);   

35) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);   

36) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);   

37) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 

43.99.Z); 

38) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 

(PKD 46.13.Z);       

39) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa 

domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z);         

40) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 

46.19.Z); 

41) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z); 



42) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z);        

43) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 

46.73.Z);        

 44) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); 

45) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); 

46)  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B); 

47) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C);   

48)  Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (PKD 

56.21.Z); 

49)  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 59.29.Z); 

50)  Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z); 

51)  Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);         

52)  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);         

53) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 

62.03.Z);         

54) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 

i komputerowych (PKD 62.09.Z);         

55) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (PKD 63.11.Z);         

56) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z).        

 

 

 

Majątek i dochody Fundacji. 

 

§ 10 

 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych oraz 

inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

2. Z kapitału założycielskiego kwota 1000 (jeden tysiąc) złotych przeznaczona jest na działalność 

statutową, a 1000 (jeden tysiąc) złotych na działalność gospodarczą. 



3.  Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swym majątkiem. 

 

§ 11 

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1. darowizn, spadków, zapisów, 

2. dotacji i subwencji oraz grantów, 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4. dochodów z majątku Fundacji, 

5.  dochodów z działalności gospodarczej. 

 

§ 12 

 

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 

realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa 

składa Zarząd Fundacji. 

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

Władze Fundacji. 

 

§ 13 

 

 1. Władzami Fundacji są: 

 a) Rada Fundacji, zwana dalej "Radą" jako organ nadzoru, 

 b) Zarząd Fundacji zwany dalej " Zarządem" jako organ zarządzający. 

 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego 

organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem 

w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. 

 



Rada Fundacji. 

 

§ 14 

 

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków. 

 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy. 

 4. 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. 

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie 

go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez 

pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni 

członkostwa w Radzie Fundacji. 

 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub 

śmierci członka Rady. 

 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie 

Fundacji. 

 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji członkostwo 

takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub 

trwania stosunku pracy. 

 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje 

pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

 

§ 15 

 

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu 

lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 

 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 



 

§ 16 

 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 

 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia. 

 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie 

członkom Zarządu absolutorium. 

 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 

 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

 6. Nadzór nad działalnością Fundacji. 

 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub 

o likwidacji Fundacji. 

 

§ 17 

 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji, 

 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji, 

 3. Rada na wniosek Zarządu może powołać zespoły i inne ciała kolegialne o charakterze 

doradczym i opiniodawczym, w szczególności Radę Programową Fundacji zwaną dalej 

"Radą Programową". 

 

            Rada Programowa  

 

           § 18  

 

1. W przypadku powołania Rady Programowej w skład Rady Programowej wchodzi od 2 do 6 

członków, powołanych przez Radę na okres 1 roku spośród osób o uznanym autorytecie 

i osiągnięciach, szczególnie zasłużonych w realizacji celów objętych działalnością Fundacji. 



2.  Do kompetencji Rady Programowej należy:  

 a. opiniowanie kierunków działalności Fundacji, zatwierdzonych przez Radę, 

 b. opiniowanie działań podejmowanych przez Fundację. 

3. Rada Programowa wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, który kieruje jej 

pracami. 

4. Mandat członka Rady Programowej wygasa w następujących przypadkach:  

 a. złożenia rezygnacji Przewodniczącemu Rady, w dniu doręczenia, 

 b. odwołania przez Radę ze składu Rady Programowej, 

 c. śmierci. 

5. Rada Programowa pracuje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego nie rzadziej 

niż raz w roku. 

6. Posiedzenie Rady Programowej jest ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali skutecznie 

powiadomieni o miejscu i terminie obrad, nie później niż na 7 dni przed terminem 

posiedzenia. Powiadomienia dokonuje się pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru. 

7. Ustalenia Rady Programowej zapadają w formie uchwał powziętych za posiedzeniach. Dla 

ważności uchwały wymagana jest zwykła większość głosów Rady Programowej, bez 

względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu. 

8. Członkowie Rady Programowej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego 

organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem 

w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. 

 

Zarząd Fundacji. 

 

§ 19 

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji 

na trzyletnią kadencję. 

 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. 

 4. Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator. 



 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę 

Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich 

członków Rady. 

 

§ 20 

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

b) uchwalanie regulaminów, 

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 

organów, 

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 

 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów 

jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 

 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

 6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne 

sprawozdanie z działalności Fundacji. 

 

 Sposób Reprezentacji 

 

§ 21 

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 



  

 

 Zmiana Statutu 

 

§ 22 

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu 

mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie 

założycielskim. 

 

Połączenie z inną fundacją. 

 

§ 23 

 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 

 

§ 24 

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają 

w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę 

Fundacji. 

 

Likwidacja Fundacji. 

 

§ 25 

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 



 

§ 26 

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania 

skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 

§ 27 

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych 

celach. 

 

          § 28 

 

Status niniejszy zostaje podpisany  

 

 

	


