
1 

 

STATUT FUNDACJI 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Fundacja o nazwie Fundacja U Źródeł zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez 
Fundatora założyciela, wymienionego w akcie notarialnym, sporządzonym przez asesora 
notarialnego Monikę Barczuk zastępcę notariusza Iwony Łacnej w dniu 07 stycznia 2014 r. w 
Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki 
Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, Repertorium A numer 139/2014.  

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst 
jednolity: Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej 
Statutem. 

§ 2. 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
3. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo). 

§ 3. 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. W zakresie niezbędnym do właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami 
zagranicznymi. 

3. Fundacja może tworzyć oddziały, ośrodki, zakłady, filie, spółki kapitałowe, a także przystępować 
do spółek i fundacji. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd w formie uchwały, która określa 
szczegółowe zasady ich tworzenia i strukturę organizacyjną. 

4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, 
przyczyniającym się do realizacji celów statutowych, na podstawie własnych regulaminów. 

§ 4. 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław. 
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego. 

Rozdział II 

Cele Fundacji i jej działalność 

§ 5. 

Cele Fundacji 

1. Organizowanie i prowadzenie działań w obrębie kultury, sztuki, tradycji, z obszaru rozwoju 
osobistego, ochrony środowiska naturalnego, a także w zakresie nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania. 
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2. Organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji i wypraw zgłębiających różne tradycje 
kulturowe. 

3. Tworzenie i prowadzenie ośrodków pracy twórczej, poszukiwań filozoficznych i badania praktyk 
medytacyjnych. 

4. Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej osobom fizycznym potrzebującym wsparcia w 
pracy twórczej. 

5. Upowszechnianie wolontariatu, jako społecznej formy współpracy z organizacjami non profit. 
6. Badanie problemów społeczności lokalnych wobec różnic międzykulturowych, 

międzywyznaniowych z uwzględnieniem mniejszości etnicznych, narodowych, 
światopoglądowych. 

7. Ochrona i ratowanie dóbr kultury, sztuki i tradycji. 
8. Organizowanie działań na rzecz rozwoju alternatywnych sposobów życia w środowisku 

naturalnym poprzez: 
8.1 szerzenie informacji o zagrożeniach w środowisku naturalnym powodowanych rozwojem 

cywilizacji i sposobach ich przeciwdziałaniu, 
8.2 promowanie naturalnego rolnictwa, 
8.3 przedstawianie różnych form naturalnego budownictwa, a także ekologicznych sposobów 

pozyskiwania energii, 
8.4 propagowanie naturalnego, zdrowego odżywiania i naturalnej profilaktyki zdrowotnej. 

§ 6. 

Działalność Fundacji 

1. Fundacja realizując cele statutowe prowadzi działalność społeczną, kulturalną i oświatową. 
2. Fundacja prowadzi działalność w formie nieodpłatnej i odpłatnej i może prowadzić działalność 

gospodarczą. 
2.1. W zakres działalności nieodpłatnej pożytku publicznego wchodzi: 

a organizowanie i realizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych w tym koncertów, 
różnego typu zdarzeń muzycznych, spektakli, widowisk, wystaw, aukcji, targów, prezentacji 
artystycznych i innych,  

b organizowanie odczytów, seminariów, konferencji naukowych, spotkań dyskusyjnych, 
wykładów, szkoleń, warsztatów i innych działań,  

c tworzenie i prowadzenie ośrodków pracy twórczej, 
d organizowanie i prowadzenie ekspedycji i wypraw badawczo naukowych, 
e prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej,  
f prowadzenie informacyjnej strony internetowej, tworzenie bazy danych i doradztwo w 

obrębie działań Fundacji, 
g przygotowywanie i tłumaczenie na i z języków obcych publikacji związanych tematycznie z 

działalnością Fundacji, 
h współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi, organizacjami i ośrodkami pozarządowymi w 

kraju i za granicą, z możliwością wspierania i dofinansowywania ich inicjatyw zbieżnych z 
celami Fundacji, 

i organizowanie zbiórek pieniężnych, aukcji, imprez charytatywnych w kraju i za granicą, 
j ustanawianie i przyznawanie stypendiów pieniężnych, nagród osobom fizycznym jak i 

prawnym, 
k możliwość członkostwa w organizacjach non profit polskich i zagranicznych o celach 

statutowych zbieżnych z celami Fundacji, 
l współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej, ośrodkami masowego przekazu, 

przedsiębiorstwami w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji, 
m inne działania służące realizacji celów statutowych Fundacji. 

2.2. W zakres działalności odpłatnej pożytku publicznego wchodzi: 



3 

 

a organizowanie i realizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych w tym koncertów, 
różnego typu zdarzeń muzycznych, spektakli, widowisk, wystaw, aukcji, targów, prezentacji 
artystycznych i innych,  

b organizowanie odczytów, seminariów, konferencji naukowych, spotkań dyskusyjnych, 
wykładów, szkoleń, warsztatów i innych działań,  

c tworzenie i prowadzenie ośrodków pracy twórczej, 
d organizowanie i prowadzenie ekspedycji i wypraw badawczo naukowych, 
e prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej,  
f prowadzenie informacyjnej strony internetowej, tworzenie bazy danych i doradztwo w 

obrębie działań Fundacji, 
g przygotowywanie i tłumaczenie na i z języków obcych publikacji związanych tematycznie z 

działalnością Fundacji, 
h współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi, organizacjami i ośrodkami pozarządowymi w 

kraju i za granicą, z możliwością wspierania i dofinansowywania ich inicjatyw zbieżnych z 
celami Fundacji, 

i organizowanie zbiórek pieniężnych, aukcji, imprez charytatywnych w kraju i za granicą, 
j ustanawianie i przyznawanie stypendiów pieniężnych, nagród osobom fizycznym jak i 

prawnym,  
k możliwość członkostwa w organizacjach non profit polskich i zagranicznych o celach 

statutowych zbieżnych z celami Fundacji, 
l współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej, ośrodkami masowego przekazu, 

przedsiębiorstwami w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji, 
m inne działania służące realizacji celów statutowych Fundacji. 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 7. 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez fundatora w kwocie 1000 zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), oraz inne mienie, jak nieruchomości i ruchomości nabyte 
przez Fundację w toku jej działania. 

2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji. 
3. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy będą przeznaczone na cele wymienione w ust. 2 § 7 

niniejszego statutu chyba, że ofiarodawcy wskazali inny konkretny cel, na jaki mają być 
przeznaczone. 

4. Fundacja może nabywać i zbywać oraz obciążać nieruchomości, a także dokonywać najmu i 
ponosić jego koszty. 

5. Fundacja może nabywać grunty celem ich ochrony i utrzymania ich naturalnego środowiska, a 
także wykorzystania ich w realizacji zadań statutowych. 

6. Posiadane przez Fundację grunty mogą być zbywane wyłącznie na rzecz osób prawnych 
prowadzących działalność o celach zbieżnych z celami Fundacji. Osoby te muszą gwarantować 
kontynuację realizacji celów, do których te grunty zostały przeznaczone. 

7. Majątek Fundacji może być w części przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej w 
dowolnej formie przewidzianej prawem jak również do inwestowania w depozyty bankowe, 
fundusze inwestycyjne, obligacje i akcje.  

8. Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem. 

§ 8. 

1. Dochody Fundacji powiększające jej majątek mogą pochodzić w szczególności z: 
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a darowizn, spadków i zapisów, 
b dotacji, subwencji, grantów krajowych i zagranicznych, 
c działalności odpłatnej pożytku publicznego, 
d dochodów z działalności gospodarczej, jeżeli będzie prowadzona przez Fundację, 
e odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, 
f odsetek od wkładów na rachunkach bankowych, 
g dywidend i innych zysków z akcji i udziałów w spółkach kapitałowych, 
h dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
i dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego fundacji, 
j odpisów podatkowych. 

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub w walutach obcych na rachunku 
bankowym. 

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

§ 9. 

Uprawnienia Fundatora 

1. Fundator uchwala treść statutu Fundacji i jego późniejsze zmiany, w szczególności zmiany celów 
fundacji i powołania organu nadzorującego zarząd. 

2. Fundator wytycza główne kierunki działania Fundacji. 
3. Fundator powołuje zarząd fundacji, może także odwoływać i powoływać członków zarządu przed 

upływem kadencji, może również powołać dodatkowych członków zarządu, oraz mianować 
Prezesa i/lub Wiceprezesa Zarządu. 

4. Fundator może ustalić, że członkowie zarządu w zależności od potrzeb Fundacji mogą pełnić 
swoje funkcje za wynagrodzeniem lub wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę. W tym 
celu wyznacza pełnomocnika do podpisywania z nimi takich umów. 

5. W przypadku niemożności wykonywania przez Fundatora jego kompetencji, jeżeli nie postanowi 
on inaczej, wszystkie jego uprawnienia wykonywać będzie Zarząd Fundacji. 

§ 10. 

Władze Fundacji 

1. Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
3. Członkiem Zarządu może być Fundator. Fundator może również pełnić funkcję Prezesa Zarządu. 
4. Zarząd składa się z minimum jednego i więcej członków powoływanych na pięcioletnią kadencję. 
5. Fundator może spośród Członków Zarządu mianować Prezesa i/lub Wiceprezesa Zarządu. 
6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie niemożności podjęcia uchwały, z 

powodu braku większości, głos Prezesa Fundacji jest decydujący. 

§ 11. 

Zadania Zarządu i jego członków 

1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Fundacji 
niezastrzeżonych do uprawnień Fundatora kolegialnie chyba, że dalsze postanowienia statutu 
stanowią inaczej. 

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach Prezes Zarządu może składać 
samodzielnie.   
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3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach do kwoty 1000, 00 zł (słownie: 
jeden tysiąc złotych 00/100) każdy członek Zarządu może składać samodzielnie. 

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnionym zakresem spraw 
należących do zadań Fundacji. 

5. Zarząd ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia pracowników 
Fundacji.  

6. Zarząd sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji i uchwala wszelkie niezbędne regulaminy. 
7. Zarząd uchwala roczne plany działania Fundacji oraz plany finansowe. 
8. Zarząd sporządza i zatwierdza roczne sprawozdania i bilanse z działalności. 
9. Zarząd podejmuje decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

powołanych organów. 

Rozdział V 

Działalność finansowa i gospodarcza fundacji 

§ 12. 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

§ 13. 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych bezpośrednio 
lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady. 

2. Cały dochód uzyskany z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na działalność statutową. 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 14. 

1. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 
2. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Fundator z zachowaniem formy 

pisemnej. 

§ 15. 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w 
przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu Fundacji. 
3. W razie likwidacji Fundacji przed wyczerpaniem jej majątku, wszystkie pozostałe składniki tego 

majątku mają być przekazane organizacji, której cele są zbliżone do celów statutowych Fundacji. 

Fundator 

Leszek Wieliczko 


