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Tekst jednolity z dnia 17.08.2020 roku 

STATUT FUNDACJI  Moja Praojczyzna 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 

§1. 
1. Fundacja Moja Praojczyzna, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn.            

6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.  
2. Fundacja ustanowiona została przez Mariusza Suligę zwanego dalej Fundatorem,         

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Krzysztofa Pietrzaka, w kancelarii         
notarialnej w Krakowie, ul Lipska 8/7, w dniu 12-03-2020. 

3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. Nie propaguje           
systemów totalitarnych, ani innych systemów ustrojowych, nie ma na celu obrażania,           
poniżania żadnej z grup etnicznych. 
 

§2. 
Fundacja ma osobowość prawną. 
 

§3. 
1. Siedzibą fundacji jest miasto Kraków. 
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w          

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić         
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy           
w wybranych językach obcych. 

5. Fundacja współpracuje z krajowymi organizacjami o takich samych lub podobnych          
celach działania. 

6. Fundacja współpracuje z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o takich         
samych lub podobnych celach działania. 

7. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw kultury i           
dziedzictwa narodowego; 

8. Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej. 
 

§4. 
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi            
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 

 
§5. 

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikującymi Fundacji. 
 

§6. 
Fundacja może posługiwać się logotypem, zatwierdzonym przez Zarząd, a który nie 
narusza wartości historycznych i społecznych i nie godzi w dobro osób trzecich. 
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Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji. 
 

§7. 
1. Cele Fundacji są zgodne zasadami współżycia społecznego, a sama Fundacja działa w 

dobrej wierze. 
2. Szczegółowe cele fundacji: 

1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości       
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
3) integrowanie społeczeństwa wokół tradycji i dziedzictwa historycznego lokalnych        

społeczności wsi i miast oraz regionów; 
4) wspieranie działań (inicjatyw) edukacyjnych związanych z rozpowszechnianiem       

wiedzy o własnym dziedzictwie historycznym; 
5) pomoc osobom niepełnosprawnym w poznawaniu dziedzictwa historycznego; 
6) edukacja społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa w dziedziczeniu,       

wzbogacaniu i kształtowaniu świadomości historycznej; 
7) promocja dziedzictwa historycznego społeczności lokalnych poza granicami tych        

społeczności; 
8) promocja dziedzictwa historycznego Polaków poza granicami kraju; 
9) wspieranie projektów organizacji pozarządowych mających na celu       

upowszechnianie i ochronę dziedzictwa historycznego; 
10) wspieranie działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i          

współpracy między społeczeństwami; 
11) wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 
12) zabezpieczanie i ewidencjonowanie miejsc, pamiątek i zbiorów związanych z         

dziedzictwem historycznym i kulturalnym Polski; 
13) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa          

narodowego; 
 

§8. 
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) prowadzenie stron internetowych, traktujących o historii ogólnej i historii regionu,          
postaciach z nim związanych, tradycji oraz podaniach; 

2) prowadzenie działalności w mediach społecznościowych; 
3) organizowanie konkursów z nagrodami; 
4) organizowanie apelów, przedstawień, wykładów; 
5) angażowanie społeczności lokalnej poprzez zbieranie informacji, podań i        

wspomnień; 
6) udział w uroczystościach państwowych związanych z miejscami kultu        

historycznego; 
7) odnawianie, pielęgnowanie, renowacja obiektów związanych z historią regionu; 
8) prowadzenie szeroko zakrojonych prac genealogicznych; 
9) organizowanie zebrań osób zrzeszonych i sympatyzujących z Fundacją; 
10) wydawanie materiałów promocyjnych, jak książki, ulotki, mapy, przewodniki,        

gadżety; 
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11) organizowanie wypraw, wycieczek do miejsc wiążących się historycznie z         
regionem; 

12) nadawanie statusu Sympatyka Fundacji dla osób deklarujących przynależność i         
identyfikujących się z celami Fundacji; 

13) nadawanie Stopni Przynależności do Fundacji zgodnie ze stażem statusu         
Sympatyka i zasług dla Fundacji;  

14) organizowanie biegów, wypraw pieszych, rowerowych; 
 

§9. 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i           
instytucji zbieżną z jej celami. 
 
 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji. 
 

§10. 
 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych           
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 
 

§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) wpłat osób wspierających na konto fundacji; 
 

§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. 
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Rozdział IV. Władze Fundacji. 
 

§13. 
 

1. Władzami fundacji są: 
1) Obligatoryjnie- Zarząd Fundacji. 
2) Fakultatywnie- Rada Fundacji. 
3) Rada Fundacji może zostać powołana jedynie w przypadku, gdy uzyskane obroty           

Fundacji w ciągu jednego roku przekroczą 100 000 PLN. 
2. Członkowie Rady i Zarządu 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. 

 
 

Rozdział V. Rada Fundacji. 
 

§14. 
 

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

2. Rada Fundacji składa się z nieparzystej liczby osób, minimum trzech osób, jednak nie             
może przekraczać 11 osób. 

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Prezes Zarządu. Następnych członków         
Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu             
Rady, powołuje swą decyzją Rada w drodze uchwały. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to          
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały. Fundatorzy           
nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z          
członkostwa lub śmierci członka Rady. 

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie            
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

7. 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 dwa razy 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– większością głosów, w razie           

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Do podjęcia uchwały         
niezbędne jest quorum w liczbie co najmniej równej połowie liczbie członków Rady. 
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§16. 

 
Do zadań Rady należy w szczególności: 
1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu. 
2) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i         

udzielanie członkom Zarządu absolutorium. 
3) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 
4) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 
5) nadzór nad działalnością Fundacji. 
6) 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. 

 
Rozdział VI. Zarząd Fundacji. 

 
§18. 

 
1. Pierwszym członkiem Zarządu, pełniącym jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu jest         

Fundator. 
2. Fundatora z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu obowiązku może zwolnić jedynie          

śmierć lub własna rezygnacja; 
3. Kolejnego Prezesa Zarządu powołuje Rada Fundacji w drodze uchwały. 
4. W przypadku braku Rady Fundacji, Prezesa Zarządu powołują członkowie Zarządu w           

drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu. 
5. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych na trzyletnią             

kadencję. 
6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
7. Członków Zarządu powołuje lub odwołuje Prezes Zarządu. 
8. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani           

również przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej           
jednomyślnie przez wszystkich członków Rady. 
 

§19. 
 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 
2) uchwalanie regulaminów, 

Strona 6 



Tekst jednolity z dnia 17.08.2020 roku 

3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia        

pracowników Fundacji, 
5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji         

innych organów, 
6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
7) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,           

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w            

razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Do podjęcia uchwały           
niezbędne jest quorum w liczbie co najmniej równej połowie liczbie członków           
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 roczne           

sprawozdanie z działalności Fundacji. 
 

Rozdział VII. Sposób Reprezentacji 
 

§20. 
 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 składają jeden              
członek Zarządu łącznie z  Prezesem Zarządu. 

2. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa          
Prezes Zarządu. 

3. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych         
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięć tysięcy) złotych–         
oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji. 

 
Rozdział VIII. Zmiana Statutu 

 
§21. 

 
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji, za zgodą Rady Fundacji. 
2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć charakteru celów dla realizacji, których Fundacja           

została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 
 

Rozdział IX. Połączenie z inną fundacją. 
 

§22. 
 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich           
celów. 
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2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec             
istotnej zmianie cel Fundacji. 
 

§23. 
 

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. 
 

Rozdział X. Likwidacja Fundacji. 
 

§24. 
 

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. 
 

§25. 
 
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu            
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 
 

§26 
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. 
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