
ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA OCHRONY ZABYTKÓW MONUMENTA 
POLONIAE”, zwana w tre ści statutu "Fundacją" ustanowiona aktem notarialnym 
sporządzonym w dniu 20 kwietnia 2012 roku w Kancelarii Notarialnej Mikołaj 
Siennicki w Poznaniu, działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności ustawy z 
dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z późn.zm. ) 
oraz niniejszego Statutu. 

§ 2 
 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
2. Siedzibą Fundacji jest Szczecin. 
 
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, z także przystępować do spółek i fundacji 
w kraju i zagranicą. 
 
4. Fundacja prowadzi działalność w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 
 
5. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja Monumenta Poloniae. 
 

§ 3 
 
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 
 

§ 4 
 
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
 

§ 5 
 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Szczegółowy zakres oraz zasady 
prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundacje uregulowane są w rozdziale V 
niniejszego Statutu. 
 

§ 6 
 
1. Fundacja może używać zatwierdzonej przez Radę Fundatorów pieczęci. 
 
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) zatwierdzonego przez 
Radę Fundatorów. 
 
3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z 
innymi nagrodami oraz wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla 



Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji. Prawa i przywileje, o których 
mowa powyżej  ustala Rada Fundacji. 

 
ROZDZIAŁ II 

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§ 7 
 
1. Naczelnym zadaniem fundacji jest ochrona zabytków architektury i przyrody, a w 
szczególności zabytkowych zespołów dworskich, pałacowych i zamkowych, krzewienie 
kultury narodowej, a także promowanie i kultywowanie tradycji zduńskich oraz dawnego 
rzemiosła artystycznego, w tym również „ginących” zawodów.   
 
2. Szczegółowe cele statutowe fundacji to: 
- ochrona, renowacja i rekonstrukcja zabytkowych założeń dworskich, pałacowych i 
zamkowych wraz z obiektami folwarcznymi i założeniami parkowymi, 
- ochrona, renowacja i rekonstrukcja związanych z nimi zabytków ruchomych, 
- promowanie i utrwalanie tradycji rzemiosła zduńskiego i ceramicznego, 
- kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości,  
- promowanie i propagowanie szacunku dla tradycji i kultury narodowej, regionalnej i 
lokalnej, 
- prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej o charakterze wielokulturowym i 
integracyjnym, 
- prowadzenie działalności szkoleniowej dla innych organizacji pozarządowych oraz w 
szczególności grup społecznych narażonych na wykluczenie, 
- wspieranie społecznej aktywności obywateli, 
- wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych, 
- wszechstronne wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
- prowadzenie i promowanie działalności proekologicznej, 
- promowanie i propagowanie idei Zjednoczonej Europy. 
 
3. Fundacja realizuje swoje cele przez podejmowanie między innymi następujących zadań:  
- pozyskiwanie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz realizacji celów 
Fundacji, 
- ochronę i zagospodarowanie obiektów zabytkowych, 
- szeroko pojętą promocję kultury i tradycji zduńskiej, poprzez organizację zajęć 
edukacyjnych, warsztatów, wycieczek muzealnych itp., 
- prowadzenie działalności wydawniczej, wystawienniczej i muzealnej, 
- promocję idei ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a w szczególności 
zabytków architektury,  
- tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony 
dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego, aktywizacji terenów wiejskich, zrównoważonego 
rozwoju,  krajoznawstwa, edukacji oświaty i wychowania, 
- współdziałanie z innymi Fundacjami i organizacjami pokrewnymi statutowo w kraju i za 
granicą, 
- działanie na rzecz integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego 
dorobku kulturowego Polski i Niemiec, 
- organizację projektów młodzieżowych, wymian młodzieży, warsztatów i innych działań 
mających pozytywny wpływ na świadomość historyczną, poczucie lokalnej tożsamości oraz 
zaangażowanie społeczne, 



- prowadzenie badań, opracowywanie ekspertyz, opinii oraz współdziałanie z ośrodkami 
naukowymi w celu poszerzenia wiedzy na tematy zarówno społeczne jak i ogólnie pojętej 
historii sztuki, ochrony zabytków i przyrody, 
- propagowanie wiedzy historycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych zwłaszcza pod kątem ochrony zabytków architektury i przyrody, 
- działanie i promowanie dobroczynności jako zdrowego i fundamentalnego elementu 
w relacjach międzyludzkich. 
 

§ 8 
 

1. Realizując zadania statutowe - Fundacja współpracuje z organami administracji 
państwowej, z organami samorządów terytorialnych i zawodowych, ze służbami 
konserwatorskimi, z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, instytucjami i organizacjami, z 
placówkami naukowymi i kulturalno - oświatowymi, z przedsiębiorstwami, spółkami, a także 
z innymi osobami prawnymi i osobami fizycznymi, które swą postawą i działaniem zechcą 
wspierać cele Fundacji. 
 
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, 
prowadzących działalność zbieżną z jej celami. 

 
  

ROZDZIAŁ III 
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 
§ 9 

 
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 3.000 złotych 
(słownie: trzy tysiące złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne 
mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. 
 
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 1.000 
złotych (słownie:jeden tysiąc złotych). 
 

§ 10 
 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 

§ 11 
 
Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 
 
1) darowizn, spadków i zapisów, 
2) dochodów ze zbiórek publicznych, 
3) dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych, 
4) dywidend i zysków z akcji i udziałów, 
5) dochodów z działalności gospodarczej, 
6) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, 
7) grantów, 
8) wpływów ze zbiórek i imprez publicznych; 
9) odsetek bankowych i innych zysków kapitałowych (włączając dochody z uczestnictwa w 
funduszach powierniczych, dochody z obligacji, bonów skarbowych, itp.), 



10) dopłat Fundatorów. 
 

§ 12 
 
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność 
statutową. 
 

§ 13  
 

Fundacja może ustanawiać wyodrębnione fundusze czyjegoś imienia wskazane przez 
darczyńcę. 
 

§ 14 
 
Zarząd Fundacji może poszczególne obiekty majątkowe sprzedawać, za zgodą Rady 
Fundatorów, pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą przekazane na działalność 
statutową. 

 
§ 15 

 
Niniejszy statut zabrania Fundacji: 
 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem organizacji w stosunku do jej 
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w 
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z 
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", 
2) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz 
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to 
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu, 
3) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

   
 

ROZDZIAŁ IV 
ORGANY FUNDACJI 

 
§ 16 

 
Organami Fundacji są: 
 
1) Zarząd Fundacji, 
2) Rada Fundacji, 
3) Rada Fundatorów. 

 
ZARZĄD 

 
§ 17 

 
1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. 
 



2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Fundatorów, która także powołuje i odwołuje 
członków Zarządu w głosowaniu jawnym. Rada Fundatorów powołuje również Prezesa 
Zarządu Fundacji. 
 
3. Zarząd Fundacji prowadzi bieżącą działalność statutową i odpowiada za realizowany przez 
Fundację program. 
 
4. (uchylono). 
 
5. Mandaty członków Zarządu nie wygasają z dniem odbycia posiedzenia Rady Fundatorów 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 
członka Zarządu. 
 
6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
 
7. Rada Fundatorów może w każdej chwili odwołać tak poszczególnego członka, jak i cały 
Zarząd. 
 
8. W przypadku zarządu wieloosobowego zarząd Fundacji podejmuje decyzje na 
posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na 
posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
 
9. Członkowie Zarządu Fundacji mają prawo uczestnictwa i zabierania głosu podczas 
zgromadzeń Rady Fundacji bez prawa głosu, chyba, że Rada Fundacji postanowi inaczej. 
 
10. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:  
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji, Zarządu lub Rady Fundatorów, 
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,  
c) śmierci członka Zarządu. 
d) odwołania członka Zarządu. 
 
11. Fundatorzy Fundacji Monumenta Poloniae mogą być członkami zarządu Fundacji, o ile 
Fundacja nie ubiega się o status organizacji pożytku publicznego. 
 
 

SPOSÓB REPREZENTACJI 
 
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składać może każdy 
członek Zarządu samodzielnie, z wyjatkiem kwestii majątkowych i finansowych, których 
wartość przekracza kwotę 50.000 PLN. 
 
2. W sprawach majątkowych i finansowych, których wartość przekracza kwotę 50.000 PLN 
wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa. 
 

RADA FUNDACJI 
 

§ 18 
 

1. Radę Fundacji powołuje Rada Fundatorów spośród osób cieszących się dużym zaufaniem 
społecznym, o szczególnym zaangażowaniu w sprawy zbieżne z celami Fundacji. 



 
2. Rada Fundacji składa się z trzech do dziewięciu członków.  
 
3. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na cztery lata. 
 
4. Jeżeli powołanie członka Rady Fundacji następuje w trakcie kadencji Rady powołuje się go 
na okres do końca tej kadencji. 
 
5. Mandaty członków Rady Fundacji nie wygasają z dniem odbycia posiedzenia Rady 
Fundatorów zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy kończący się 
w trakcie ich kadencji. 
 
6. Członkowie Rady Fundacji mogą być wybierani ponownie. 
 
7. Rada Fundacji wybierze spośród swoich członków Przewodniczącego. 
 
8. O ile Fundacja nie będzie ubiegała się o status organizacji pożytku publicznego, funkcje 
Rady Fundacji może sprawować Rada Fundatorów. W tym przypadku nie stosuje się zapisów 
§20 ust.1. 
 

§ 19 
 

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i 
kontrolnych. 
 
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 
 
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,  
b) merytoryczne wspieranie organów Fundacji i służenie im radą w realizowaniu celów 
Fundacji, 
c) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego 
Fundacji,  
d) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi 
absolutorium,  
e) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 
innych organów, 
f) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Radę Fundatorów lub Zarząd. 
 
3. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie 
dokumenty Fundacji, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz 
dokonywać rewizji majątku Fundacji. 
 
4. Członkowie Rady Fundacji mogą wykonywać swe prawa i obowiązki wyłącznie osobiście, 
przy czym Rada Fundacji może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym 
członkom, a także korzystać z pomocy biegłych. 
 

§ 20 
 

1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać 
z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 



 
2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku. 
 
3. Obecność lub prawidłowa reprezentacja, co najmniej połowy członków Rady Fundacji 
podczas posiedzeń jest wymagana, aby stanowić quorum, a wszystkie sprawy podejmowane 
przez Radę Fundacji rozstrzygane będą zwykłą większością obecnych lub prawidłowo 
reprezentowanych członków Rady. 
 
4. Podejmowanie uchwał na drodze korespondencyjnej (w tym elektronicznej) jest możliwe. 
W tym celu przesyła się członkom Rady Fundacji projekt uchwały. Uchwała nabiera mocy 
obowiązującej, jeśli w ciągu dwóch tygodni, począwszy od dnia otrzymania projektu uchwały 
przez wszystkich członków organu, zostanie oddana w formie pisemnej (w tym w formie 
elektronicznej), wymagana większość głosów. Przewodniczący Rady Fundacji może 
wyznaczyć dłuższy okres. 
 
5. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Fundacji i uczyni to bezzwłocznie, nie później 
niż w ciągu 14 (czternaście) dni, na żądanie któregokolwiek z członków Rady Fundacji jak 
też Zarządu Fundacji. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Fundacji nie zwoła 
posiedzenia w dacie, o której mowa powyżej każdy członek Rady Fundacji jest uprawniony 
do zwołania posiedzenia. 
 
6. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane będą pocztą elektroniczną (e-mail) i równocześnie 
potwierdzone listem poleconym wysłanym na 14 (czternaście) dni naprzód. Zawiadomienie 
takie powinno zawierać porządek dzienny i wyszczególniać miejsce i datę posiedzenia. 
 
7. W przypadku równej liczby głosów głos Przewodniczącego ma znaczenie rozstrzygające. 
 

RADA FUNDATORÓW  
 

§ 21 
 

1. Rada Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji. 
 
2. Radę Fundatorów stanowią Paweł Kosicki, Robert Suligowski oraz  Maciej Burdzy. 
 
3. Rada Fundatorów może przyjmować do swojego grona dalszych fundatorów większością 
trzech czwartych  swojego składu. 
 
 
 

§ 22 
 

Do kompetencji Rady Fundatorów należy: 
 
1. Odwoływanie i powoływanie członków Zarządu Fundacji i Rady Fundacji oraz udzielenie 
im absolutorium w związku z upływem kadencji. 
 
2. Zmiana Statutu Fundacji. 
 
3. Rozwiązanie Fundacji jak też postawienie jej w stan likwidacji. 



 
4. Utworzenie oddziału, zakładu lub samodzielnej jednostki organizacyjnej Fundacji. 
 
5. Udzielenie zgody na zbycie majątku Fundacji. 
 
6. Rozpatrywanie innych spraw przedłożonych do rozstrzygnięcia Radzie Fundatorów przez 
pozostałe organy Fundacji. 
 

§ 23 
 
1. Rada Fundatorów podejmuje decyzje kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych co 
najmniej raz w roku. 
 
2. Każdy z członków Rady Fundatorów może zwołać posiedzenie Rady z własnej inicjatywy, 
jak też z inicjatywy każdego z członków organów Fundacji. 
 
3. W posiedzeniu Rady Fundatorów ma prawo uczestniczyć każdy członek organów Fundacji, 
chyba, że Rada Fundatorów postanowi inaczej, jednakże osobie takiej nie przysługuje prawo 
głosu. 
 
4. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że przed 
przystąpieniem do głosowania nad daną uchwałą Fundatorzy postanowią inaczej. 
 
5. Na pierwszym posiedzeniu Rady Fundatorów w dniu 20  kwietnia 2012 roku Fundatorzy 
wspólnie opracowali i zatwierdzili poniższy statut w brzmieniu z dnia 20 kwietnia 2012. 
Kolejne zamiany statutu możliwe są zgdonie z zapisami w rozdziale VI niniejszego statutu. 

  
 

ROZDZIAŁ V 
DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

 
§ 24 

 
1. Gromadząc środki finansowe i dobra materialne dla realizacji zadań statutowych Fundacja 
może prowadzić działalność gospodarczą w sferze: 
 
1) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (Kod 
PKD: 47.91.Z), 
2) działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (Kod 
PKD: 91.03.Z),       
3) działalność obiektów kulturalnych (Kod PKD 90.04.Z), 
4) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (Kod PKD 
43.99.Z), 
5) produkcja ceramicznych kafli i płytek (Kod PKD 23.31.Z), 
6) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (Kod PKD 43.39.Z), 
7) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (Kod PKD 81.22.Z), 
8) produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (Kod PKD 28.21.Z). 
 
2. Jeżeli przy podejmowaniu przez Fundację określonego rodzaju działalności, prawo polskie 
wymaga koncesji, Fundacja może prowadzić taką działalność wyłącznie po jej uzyskaniu. 



 
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa powyżej jedynie w 
rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a cały dochód uzyskiwany z tego tytułu 
przez Fundację powinien być przeznaczony na statutową działalność Fundacji. 
 
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem 
zakładów wyodrębnionych na zasadach samofinansowania, stanowiących jednostki 
organizacyjne Fundacji i podlegających jej Zarządowi. 
 
5. Decyzje o ustanowieniu lub likwidacji zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego dyrektora 
(kierownika) może podejmować Zarząd Fundacji; dyrektor (kierownik) zakładu jest 
pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem 
zakładu, którego zakres działania ustala i przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi. 
 

§ 25 
 
W razie podjęcia działalności gospodarczej - Fundacja prowadzi ją według opracowywanych 
planów; gospodarka finansowa i szczegółowa ewidencja księgowa jest prowadzona zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

  
 

ROZDZIAŁ VI 
ZMIANA STATUTU 

 
§ 26 

 
Zmiana statutu może dotyczyć celów Fundacji, przy czym podstawowa działalność Fundacji 
nie powinna istotnie odbiegać od tematyki ochrony zabytków i krzewienia kultury narodowej. 
 

§ 27 
 
Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Rada Fundatorów w drodze jednomyślnej 
uchwały podejmowanej na wniosek Fundatora, Zarządu lub członka Rady; do zmian statutu 
Fundacji stosuje się odpowiednie przepisy o zatwierdzeniu.  

 
ROZDZIAŁ VII 

LIKWIDACJA FUNDACJI 
 

§ 28 
 
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec 
wyczerpania środków finansowych i majątku. 
 

§ 29 
 

Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów. 
  

§ 30 
 

W razie likwidacji Fundacji - Zarząd zawiadamia Ministra Kultury. 



 
 

ROZDZIAŁ VIII 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
§ 31 

 
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną 
fundacją. 
 

§ 32 

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji. 

§ 33 

Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały podjętej 
na wniosek Zarządu lub członka Rady. 

§ 34 

Fundacja składa Ministrowi Kultury coroczne, do dnia 31 grudnia, sprawozdanie ze swej 
działalności za rok ubiegły. 

§ 35 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy Wydział XIII  
Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie 

 
ROZDZIAŁ IX 

PIERWSZY ZARZ ĄD 
 

§36 

1. Rada Fundatorów ustala na pierwszym  posiedzeniu liczbę członków pierwszego zarządu 
na 3 osoby. 

2. Rada Fundatorów w składzie Pawel Kosicki, Robert Suligowski, Maciej Burdzy i Piotr 
Batura ustala na pierwszym  posiedzeniu skład osobowy pierwszego Zarządu: 

Paweł Kosicki – prezes 

Maciej Burdzy – wiceprezes 

Piotr Batura – wiceprezes 

a wymienieni powyższe powołanie przyjmują. 


