
Statut

Fundacji Polskich Wartości

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Polskich Wartości, zwana dalej Fundacją, ustanowiona z woli:

a) Wojciecha Woźniaka 

b) Łukasza Szełemej 

c) Monikę Czech 

d) Sylwię Kudelską 

zwanych dalej fundatorami.

2. Fundację ustanowiono Aktem Notarialnym Repertorium A  numer 3368/2016 sporządzonym 

dnia 06 lipca 2016 r. w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przez notariusza Joannę Ramędę- 

Pilip.

3. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Szczecinie. 

4. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną. 

2. Siedzibą Fundacji i jego władz jest wieś Przecław.

3. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa     

              narodowego i minister właściwy ds. spraw zabezpieczenia społecznego. 

4. Fundacja składa właściwym Ministrom coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za 

ubiegły rok kalendarzowy.

§ 3

1. Fundację powołano na czas nieokreślony. 

2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę. 

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

w wybranych językach obcych.

5. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. 
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§ 4

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

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

2. Ustanowienie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1 oraz ich nadania należy do 

kompetencji Zarządu.    

§ 5

Fundacja może tworzyć oddziały, filie, jednostki terenowe  i inne jednostki organizacyjne w kraju i 

zagranicą, a także  przystępować do spółek i Fundacji. 

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

1. Głównym celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie  

wspierania i promocji postaw patriotycznych, jak również niesienie pomocy osobom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i finansowej.  

2. Fundacja ma na celu prowadzenie działalności w zakresie:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych osób;

b) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa;

c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym;

d) działalność charytatywnej;

e) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej;

f) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy;

g) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

h) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
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i) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

j) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

k) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

l) upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji;      

m) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;        

n) promocji i organizacji wolontariatu;

o) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

p) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

q) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

r) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.   

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele przez:

1. Wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin:

a) organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i 

rodzin;

b) organizowanie akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących dzieci, młodzieży i 

rodzin, mieszkających w Polsce i Polaków mieszkających poza granicami kraju, z 

uwagi na ubóstwo, zagrożenie patologią społeczną;

c) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo poprzez prowadzenie warsztatów, 

szkoleń, konferencji, konsultacji, porad, itp.;

d) organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży pochodzącym z ubogich rodzin 

oraz rodzin Polaków mieszkających poza granicami kraju, z uwagi na ubóstwo,  

zagrożenie patologiami społecznymi;

e) organizowanie kolonii, obozów i wycieczek dla dzieci, młodzieży z rodzin 

potrzebujących wsparcia materialnego lub duchowego, oraz dla dzieci i młodzieży 

polskiej ze środowisk polonijnych;

f) współdziałanie w działalności dobroczynnej z parafiami katolickimi, organizacjami, 

stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny, oraz z

jednostkami samorządu terytorialnego;
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g) propagowanie literatury, prasy, rozgłośni, audycji radiowych i telewizyjnych oraz akcji

o charakterze prozdrowotnym, religijnym i patriotycznym;

h) organizowanie warsztatów i szkoleń wspierających funkcję wychowawczą rodziny;

i) udzielanie pomocy materialnej i innych form  wsparcia młodzieży opuszczającej 

placówki opiekuńczo-wychowawcze;

j) promowanie i wspieranie wolontariatu.

1. Na rzecz społeczności lokalnej:

a) upowszechnianie wiedzy na temat historii regionu i jego walorów, w  szczególności  

wśród  dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i współorganizowanie szkoleń, 

konferencji, wystaw, prelekcji, pogadanek, promowanie publikacji, itp.;

b) rozwijanie  zainteresowania społeczności  lokalnej sprawami regionu poprzez akcje 

informacyjne i konkretne działania podejmowane przez Fundację  na rzecz 

społeczności lokalnej;  

c) wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych;

d) rozbudzanie patriotyzmu lokalnego i promowanie społecznej aktywności na rzecz 

lokalnego środowiska poprzez organizowanie działań służących społeczności lokalnej, 

współdziałanie w tym zakresie  z parafiami katolickimi, innymi fundacjami lub 

stowarzyszeniami, oraz z jednostkami samorządu terytorialnego;

e) inspirowanie,  aktywizowanie  i  integrowanie mieszkańców  w działaniach na  rzecz  

wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej;

2.  Kształtowanie postaw patriotycznych:

a) upowszechnianie wiedzy na temat historii regionu, historii Polski i tradycji 

narodowych poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, wystaw, pogadanek w 

szkołach itp. 

b) inicjowanie porozumienia między pokoleniami poprzez organizację imprez 

rodzinnych o charakterze patriotycznym;

c) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz budowanie 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez m.in. pielęgnowanie 

miejsc pamięci narodowej, organizację lub współorganizację koncertów, wystaw itp.;

d) prowadzenie i wspieranie działań wychowawczych kształtujących postawy 
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patriotyczne i obywatelskie wśród młodzieży i dorosłych w ramach współpracy z 

jednostkami systemu oświaty, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi 

organizacjami działającymi na rzecz pamięci narodowej;

e) współpraca ze środowiskami Polaków mieszkającymi poza granicami Polski – 

organizowanie wspólnych imprez, wyjazdów, obchodów świąt, organizowanie 

wsparcia materialnego;

f) prowadzenie  działalności  edukacyjnej  wśród  dzieci,  młodzieży  oraz  dorosłych  ze 

szczególnym uwzględnieniem historii Polski i historii wojskowości;

g) opieka  nad  mogiłami  zasłużonych dla Polski bohaterów spoczywających na polskich 

cmentarzach;

1) upowszechnianie wiedzy na temat obrony terytorialnej kraju;

2) wspieranie działań i akcji proobronnych;

3) współdziałanie ze lokalnymi środowiskami miłośników historii, tradycji i formacji 

wojskowych;

4) działania na rzecz integracji osób i środowisk zainteresowanych historią, kulturą regionalną i 

działaniami proobronnymi;

5) organizowanie widowisk historycznych, wystaw, wykładów, konferencji,  pokazów, tworzenie

wirtualnych muzeów;

6) promowanie publikacji, audycji, programów itp. dotyczących historii Polski, historii oręża 

polskiego oraz prowadzenie akcji informacyjnych.

3. Promowanie zdrowego stylu życia:

a) upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego stylu życia poprzez szkolenia, 

konferencje, upowszechnianie materiałów informacyjnych;

b) organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i 

rodzin, z uwzględnieniem wartości „Bóg, Honor, Ojczyzna” promowanych przez 
Fundację;

c) promowanie sportów obronnych;

d) promowanie i wspieranie wolontariatu, wśród dzieci, młodzieży i rodzin. 

4. Działania na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych osób znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej:

a) remontowanie gospodarstw domowych;

b) wyposażanie gospodarstw domowych w  meble, sprzęty RTV i AGD, urządzenia 
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sanitarne oraz inne sprzęty zaspokajające podstawowe potrzeby życiowe  

§ 8

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

mających zbieżne cele z jej celami.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może uczestniczyć w łączonym projekcie z innymi 

organizacjami rządowymi, pozarządowymi i innymi podmiotami. 

Majątek i dochody fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2100 zł (dwa tysiące sto złotych), z czego 

1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz  inne mienie nabyte przez 

Fundację w toku działania. 

§ 10

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji i subwencji osób prawnych,

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

d) dochodów z majątku fundacji,

e) odsetek bankowych,

f) dochodów z działalności gospodarczej.

2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych 

oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji. 

§ 11

1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji. 

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji większością głosów 

składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko 
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wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenie jest oczywiste, ze stan czynny spadku 

znacznie przewyższa długi spadkowe. 

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązaniu całym swoim majątkiem. 

Działalność gospodarcza

§ 12

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w 

odrębnych przepisach.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów

statutowych.

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą dotyczącą materiałów, towarów i gadżetów oraz usług

o charakterze patriotycznym określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności w następujący sposób:

a) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.61.Z

b) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach –

47.62.Z

c) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i  audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach – 47.63.Z

d) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.71.Z

e) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 47.91.Z

f) wydawanie książek – 58.11.Z

g) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych - 58.14.Z

h) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z 

4. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub utworzone przez  

nią inne jednostki organizacyjne. 

5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 
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Władze Fundacji

§ 13

1.  Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji.

 2.  Prezes i członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu    

     pełnienia swoich funkcji.

3.  Zarząd Fundacji składa się przynajmniej z 2 osób, którzy spośród siebie wybierają   

    Prezesa Zarządu na mocy osobnej uchwały. 

4.  Zarząd Fundacji zostaje powołany na czas nieokreślony. 

5.  Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż      

   raz na kwartał.

6.  O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie 

    Zarządu.

7.  Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy lub na

     żądanie któregoś z członków Zarządu. 

8.  Zarząd Fundacji podejmuje uchwały i decyzje zwykłą większością głosów przy

   obecności co najmniej połowy członków Zarządu, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie

   stanowią inaczej. W przypadku, gdy liczna członków Zarząd Fundacji jest większa niż

   ich liczna minimalna, określona w ust. 3 w sytuacji równego rozłożenia głosów

   decyduje głos Prezesa Zarządu. 

9.  Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą

      spraw należących do zadań Fundacji. 

10.  W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć pracownicy Fundacji oraz inne

      zaproszone osoby z głosem doradczym. 

11.  Oświadczenie woli w zakresie wykonywania obowiązków pracodawcy składa Prezes
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      Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu,

12.  Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na pisemnie do Prezesa Zarządu,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c) śmierci członka.

13.  Kolejnych członków Zarządu Fundacji powołuje Zarządu Fundacji.  

14.  Członkiem Zarządu może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do 

      czynności prawnych.

15.  Zarząd Fundacji ma prawo do odwołania członka Zarządu, który w sposób rażący nie 

     wywiązuje się ze swoich obowiązków bądź działa na szkodę lub wbrew interesowi 

     Fundacji.   

16.  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 12 lub 15 Zarząd

     Fundacji zobowiązany jest uzupełnić swój skład tylko w sytuacji, gdy istniejący skład 

     Zarządu liczy mniej niż ilość wskazana w ust. 3."   

§ 14

1. Do zadań  Zarządu należy w szczególności:

a) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

b) nadzór nad działalnością Fundacji,

c) realizacja celów statutowych, 

d) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

f) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

g) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
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h) uchwalanie regulaminów, 

i) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych 

dla idei i celów Fundacji,

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

k) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu, połączenia z inną Fundacją oraz 

likwidacją Fundacji,

l) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie ze stosownymi 

przepisami o rachunkowości, 

m) powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań 

Fundacji. 

Sposób reprezentacji

§ 15

1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie z wyjątkiem 

spraw majątkowych.  

2. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu Fundacji składa dwóch członków 

Zarządu działając łącznie. 

Zmiana Statutu

§ 16

Zamiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd jednogłośnie za zgodą wszystkich członków Zarządu. 

Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 

Połączenie z inna Fundacją

§ 17

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

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

zmianie cele Fundacji.

3.  Decyzje w sprawie połączenia Fundacji z inna fundacją podejmuje Zarząd Fundacji jednogłośnie za 

    zgodą wszystkich członków Zarządu.
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Likwidacja Fundacji

§ 18

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

wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd. 

3. Fundatorzy podczas likwidacji Fundacji, mają prawo odzyskać wszelki wkład finansowy oraz 

majątek zainwestowany w Fundację podczas trwania jej dzielności. 

§ 19

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

Zarządu na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.  

§ 20

Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 

Postanowienia końcowe

§ 21

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przed Sądem Rejonowym w Szczecinie

Podpisy Zarządu  
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