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STATUT
Społecznej

Fundacji Pamięci Narodu Polskiego
ROZDZIAŁ

I
POSTANOWIENIA WPROW ADZAJĄCE
§l
Fundacja Pamięci Narodu Polskiego została ustanowiona Aktem Notarialnym dnia
l marca 1991 r. w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie, Repertorium nr A-12690/91.
§2
Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. z późniejszymi zmianami oraz w oparciu o
postanowienia niniejszego statutu.
Społeczna

§3
Fundacja ma charakter społeczny i pluralistyczny.

§4
l. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§5
Fundacja. używa pieczęci, odznak i emblematów, o których kształcie i treści decydują jej
władze.

§6
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a
przedmiotowo związane z działalnością Fundacji.

także

inne

państwa

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA FUNDACJI

§7
Celem Fundacji jest utrwalanie pamięci o bohaterskich czynach Narodu Polskiego w walkach
o wolność narodową i religijną, kultywowanie tradycji oraz dokonań narodowych, dziejów
oręża polskiego, historii, kultury, oświaty w szczególności zaś:
l. opieka nad miejscami pamięci narodowej i kultu religijnego, ewentualne ich
porządkowanie lub rekonstrukcja,
2. zapewnianie trwałej pamięci o bohaterach narodowych, twórcach kultury a także o
ofiarach prześladowań w różnych okresach naszych dziejów,
3. prowadzenie badań i studiów nad historycznym udokumentowaniem tych miejsc i
bohaterów narodowych,
4. prowadzenie wydawnictw literackich, audycji, odczytów, sympozjów naukowych oraz
innych form przekazywania patriotycznych dokonań Narodu Polskiego,
5. organizowanie imprez kulturalnych, koncertów artystycznych, okazjonalnych i
dochodowych na cele Fundacji, w oparciu o działający w ramach Fundacji jako jej
agenda, Warszawski Zespół Artystyczny "Polonia" im. Ignacego Jana Paderewskiego.
ROZDZIAŁ III
ORGANY FUNDACJI
§8

Organami Fundacji są:
l . Zgromadzenie Fundatorów,

Y\~~
, Ryszard Popel<

2. Rada Fundacji,
3. Zarząd Fundacji,
4. Kolegium Przyjaciół Fundacji- organ fakultatywny.

§9
Organem kontrolnym Fundacji jest Rada Fundacji.
§ 10
Kadencja organów Fundacji trwa 2 lata.
§ 11
l. Zgromadzenie Fundatorów zwoływane jest w celu przekazania przez Radę Fundacji
lub Zarząd informacji o stanie Fundacji, jak również wysłuchania opinii i głosów
doradczych uczestników Zgromadzenia na temat działalności Fundacji.
2. Zgromadzenie może być zwołane w celu przeprowadzenia przez Radę Fundacji
referendum w ważnych sprawach Fundacji.
§ 12
l. W Zgromadzeniu Fundatorów uczestniczą fundatorzy.
2. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Fundacji,
Zarządu i Kolegium Przyjaciół Fundacji.
3. Termin, miejsce i porządek obrad Zgromadzenia podawany jest do wiadomości na
ogólnie przyjętych zasadach.

§ 13.
l. Rada Fundacji składa się z pięciu do dziewięciu osób.
2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Zgromadzenie Fundatorów. Następnych
członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia
składu Rady, powołuje decyzją Rada.
3. Rada wybiera ze swojego grona Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Sekretarza. Prezes
kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
§ 14
l. Posiedzenia Rady Fundacji są zwoływane z podaniem porządku obrad nie rzadziej niż
dwa razy do roku.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków
obecnych z tym, że wymaganajest obecność Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 15
Do zakresu działań Rady Fundacji należy w szczególności:
l. określanie programów działania Fundacji,
2. uchwalanie lub zatwierdzanie Regulaminów Fundacji,
3. przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
4. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Fundacji,
5. powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji oraz Dyrektora Generalnego Fundacji,
6. powoływanie i zmiany składu Kapituły Orderu "Polonia Mater Nostra Est",
7. powołanie Kolegium Przyjaciół Fundacji i jego członków,
8. nagradzanie członków Zarządu.
§ 16
l. Zarząd Fundacji składa się z trzech do dziewięciu członków i składa się z:
-Dyrektora Generalnego Fundacji,
- Wicedyrektora, Wicedyrektora - Kanclerza i Sekretarza, których Zarząd wybiera ze
swojego grona,
- Członków Zarządu.
2. Funkcje członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.
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4. Członkowie Zarządu
przez Radę Fundacji.

mogą być

z

tytułu pełnionych

funkcji wynagradzani i nagradzani

§ 17
l. Posiedzenia Zarządu są zwoływane nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności nie mniej niż
połowy składu Zarządu, w tym Dyrektora Generalnego lub Wicedyrektora.
§ 18
l. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów finansowych,
b. opracowywanie regulaminów,
c. powoływanie ekspertów lub rzeczoznawców,
d. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
e. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym
Dyrektor Generalny lub Wicedyrektor.
5. Zarząd Fundacji opracowuje okresowe i roczne sprawozdania z działalności
rzeczowo-finansowej Fundacji oraz o stanie majątkowym Fundacji i przedstawia je
Radzie Fundacji.
§ 19
l. Członkami Kolegium Przyjaciół Fundacji mogą zostać osoby fizyczne
przedstawiciele osób prawnych, którym Rada nadała status Przyjaciela Fundacji.
2. Wniosek do Rady o powołanie w skład Kolegium mogą złożyć: fundatorzy,
członkowie Rady Fundacji i Zarządu.
3. O utracie statusu Przyjaciela Fundacji rozstrzyga Rada uchwałą podjętą bezwzględną
większością głosów.

4. Kolegium może opiniować, wnioskować i kierować do Fundatorów uwagi w
sprawach związanych z oceną działania Rady i Zarządu.
§ 20
l. Krajowe Oddziały Fundacji powoływane są dla realizacji celów i zadań związanych z
terenem Oddziału oraz w celu wspierania ogólnych celów i zadań Fundacji.
2. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej - prowadzą działalność w ramach
Fundacji i w jej imieniu.
3. Strukturę organizacyjną, zakres zasady działań Oddziałów określają Regulaminy
Pracy Oddziałów.
§ 21
l. Zagraniczne Oddziały powoływane są w miejscach skupisk Polaków na obczyźnie dla
realizacji idei Fundacji, tak dla miejsc poza granicami kraju jak i pomocy dla celów i
zadań Fundacji jako całości.
2. Oddziały polonijne prowadzą działalność na prośbę Władz Fundacji lub z własnej
inicjatywy.
3. Strukturę organizacyjną, zakres i zasady działania Oddziałów polonijnych określają
one same w porozumieniu z Władzami Fundacji.
§ 22
Osoby szczególnie zasłużone dla Narodu i Państwa Polskiego mogą być ~yróżnione
przez nadanie ustanowionego przez Fundację Orderu "Polonia Mater Nostra Est".
2. Nadanie Orderu dokonuje Kapituła, a jej funkcjonowanie określa Regulamin .
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ROZDZIAŁ IV
FUNDUSZE FUNDACJI
§ 23
Fundusz założycielski Fundacji stanowią jednorazowe wpłaty członków założycieli
uczestniczących w zawarciu umowy notarialnej, o której mowa w§ l.
§ 24
Fundusz bieżących przychodów przeznaczonych na merytoryczne cele i zadania Fundacji
tworzony jest z:
l. wpłat i darowizn od osób prawnych i fizycznych,
2. aukcji i sprzedaży przedmiotów pochodzących z darowizn,
3. sprzedaży wydawnictw własnych lub w kooperacji z innymi w-ydawnictwami,
4. wpływów z imprez kulturalnych i artystycznych,
5. innej działalności, z których dochód przeznaczany będzie na cele i zadania Fundacji,
w tym z działalności gospodarczej.
§ 25
l. Działalność gospodarcza Fundacji może uwzględniać prowadzenie własnych
przedsiębiorstw lub punktów usługowych, bądź też udział w spółkach.
2. Działalność gospodarcza Fundacji podlega tym samym zasadom kierowania, co inne
merytoryczne zadania Fundacji.
3. O uruchomieniu działalności gospodarczej i przedmiocie prowadzonej działalności
decyduje Zarząd Fundacji.
§ 26
Zyski z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczane będą na cele zwtązane z
działalnością statutową.
ROZDZIAŁ V
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 27
Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku .
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę
Fundacji.
§ 28
l. W przypadku likwidacji Fundacji, Rada Fundacji powołuje likwidatora i określa tryb,
zasady i fundusze na jego działanie.
2. Podstawowe dokumenty Fundacji winny być przekazane do Archiwum Akt Nowych
w Warszawie.
3. Po pokryciu kosztów likwidacyjnych, pozostałe środki finansowe i rzeczowe Rada
Fundacji przeznaczy na ogólne cele charytatywne w kraju.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29
l. Statut w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 12.07.2007 r. , tj . uchwalenia przez
Zgromadzenie Ogólne Fundatorów.
2. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w drodże jednomyślnej uchwały i za
zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie
założycielskim.
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