
STATUT FUNDACJI  PROWINCJONALNEJ
z siedzibą w Rabce-Zdrój

Rozdział I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY

§ 1

1. Tworzy się Fundację Prowincjonalną, zwaną dalej Fundacją.
2. Fundację tworzą osoby fizyczne:

l) Magdalena Zalewska-Tomalak,
2) Piotr Kolecki.

§ 2

1. Fundacja została ustanowiona w dniu  24 września 2018 roku przed Notariuszem Wojciechem
Mąsiorem z Kancelarii Notarialnej Wojciech Mąsior z siedzibą w Rabce-Zdroju ul. Orkana 24/3
- Repertorium A numer 4568/2018.

2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach. (Dz. U. z
1991 roku Nr 46 poz. 203) niniejszego Statutu oraz innych przepisów dotyczących fundacji..
3. Fundacja działa również na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.  U.  Nr  96,  poz.  873  z  późn.  zm.)  oraz  innych  przepisów
dotyczących działalności organizacji pożytku publicznego.

§ 3  

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Rabka-Zdrój.
3. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Fundacja  ma  prawo  do  nabywania,  zbywania,  obciążania  nieruchomości  i  ruchomości  oraz
zawierania wszelkich prawnie dopuszczalnych umów. 

§5

Fundacja  współpracuje z organami państwowymi i  samorządowymi realizującymi cele statutowe
Fundacji.

§6

Fundacja używa znaku, flagi i barw które określać będzie odpowiednia uchwała Rady Fundacji.

§7

Fundacja  używa  pieczęci,  odznak i  znaków organizacji  z  zachowaniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów.



STATUT FUNDACJI PROWINCJONALNEJ

§8

Nadzór nad Fundacją - co do zgodności jej działania z przepisami prawa, Statutem oraz celem, w 
jakim Fundacja została ustanowiona sprawuje Minister Kultury.

Rozdział II
CELE STATUTOWE 1 ŚRODKI DZIAŁANIA

§9

Celem Fundacji jest:
1. Celem Fundacji jest działalność w zakresie ekonomii społecznej oraz działalność na rzecz
integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej.  
2. Celami Fundacji są również:

a) nauka, edukacja, oświata i wychowanie w tym w szczególności:
- popularyzacja twórczości dla dzieci i młodzieży, w tym podniesienie rangi obchodów
Dnia Dziecka w Mieście Dzieci Świata;

b) kultura,  sztuka,  ochrona  dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego  w  tym  w
szczególności  poszerzenie  oferty  kulturalnej  artystycznej  i  naukowej  dla  mieszkańców,
kuracjuszy  i  turystów  poprzez  organizowanie  wystaw,  festiwali,  spotkań  autorskich,
koncertów, warsztatów, wykładów itp.

c) promocja Uzdrowiska i miasta Rabka-Zdrój poprzez organizowanie ewentów, gali, pokazów,
wydarzeń artystycznych, rekonstrukcji historycznych itp.

d) promocja  i  sprzedaż wydawnictw,  obrazów, rzeźb oraz wyrobów rękodzieła miejscowych
twórców i artystów

e) działalność wydawnicza i publicystyczna
f) wspieranie  i  współpraca z  innymi instytucjami  i  organizacjami  pożytku publicznego przy

organizacji imprez o charakterze kulturalnym i artystycznym
g) pomoc społeczna,  w tym w szczególności  pomocy rodzinom i  osobom w trudnej

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
h) turystyka i krajoznawstwo;
i) kultura fizyczna i sport,
j) ekologia,  ochrona środowiska w tym w szczególności  wsparcie  na rzecz ochrony

środowiska Rabki-Zdrój jako uzdrowiska, 
k) wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej,
l) działalność charytatywna i dobroczynność w tym w szczególności związanej pomocą

matkom z dziećmi,
m) ochrona i promocja zdrowia w tym w szczególności medycynę niekonwencjonalną,

psychologię i pedagogikę alternatywną ,
n) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
o) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających

bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
p) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
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q) działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,
r) działalność  wspomagająca  rozwój  gospodarczy,  w  tym  rozwój  przedsiębiorczości

społecznej,
s) działalność  wspomagająca  rozwój  techniki,  wynalazczości  i  innowacyjności  oraz

rozpowszechnianie  i  wdrażanie  nowych  rozwiązań  technicznych  w  praktyce
gospodarczej,

t) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
u) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a

także działania wspomagające rozwój demokracji,
v) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy

między społeczeństwami,
w) wspieranie wolontariatu,
x) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

§10

1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez: 
1) działalność  oświatową i  edukacyjną  w tym w szczególności  prowadzenie  kursów,

szkoleń, sympozjów i konferencji.
2) prowadzenie prac naukowych i badawczych;
3) organizację eventów, festiwali oraz gali.
4) współpracę, w tym wymianę doświadczeń z organizacjami prowadzącymi działalność

zbieżną z celami Fundacji,  zarówno mającymi siedzibę na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, jak i poza jej granicami

5) pozyskiwanie środków finansowych od osób fizycznych i prawnych
6) działalność wydawniczą;
7) działalność promocyjną i informacyjną;
8) działalność stypendialną;
9) działalność sportową i kulturalną;
10) działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej;
11) prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
12) wsparcie logistyczne podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw;
13) udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej;
14) udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej dla podmiotów, które w szczególności

prowadzą badania nad nowymi technologiami i wyrażają wolę ich zastosowania oraz
firm,  które  wprowadzają  nowe  rozwiązania  w  zakresie  organizacji  i  zarządzania
przedsiębiorstwem, z przeznaczeniem tej pomocy na nowe technologie, rozwiązania
organizacyjne i zarządzanie;

15) działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami,
partnerami  samorządowymi oraz organizacjami  pozarządowymi,  poprzez realizację
programów; 

16) działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych; 
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17) organizowanie  staży  i  misji  gospodarczych  służących  wzajemnej  wymianie
doświadczeń i informacji; 

18) konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo; 
19) promocja i organizacja wolontariatu; 
20) ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji;
21) udzielanie pomocy finansowej;
22)  organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa;
23) udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez;
24) promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu; 
25) prowadzenie sklepu internetowego;
26) działalność leczniczą i rehabilitacyjną;

27) współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną,
podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.

2. Fundacja  realizuje  cele  statutowe  także  poprzez  członkostwo  w  organizacjach
zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z celami Fundacji.
 

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele we współdziałaniu z zainteresowanymi podmiotami.

§12

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

przepisach.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie:

a) 47.91.Z  Sprzedaż  detaliczna  prowadzona  przez  domy  sprzedaży  wysyłkowej

lub Internet,

b) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami

i targowiskami,

c) 58.11.Z Wydawanie książek,

d) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

e) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

f) 68.20. Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

g)82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

h)85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

i) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
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j) 85.60. Z Działalność wspomagająca edukację,

§13

Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczane są:
1. część funduszu założycielskiego w wysokości 1.000zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
2. składniki majątkowe przekazywane na ten cel przez Zarząd.

§14

Kapitał  założycielski  Fundacji  stanowią  wpłaty  zadeklarowane  przez  jej  założycieli  -  w  akcie
notarialnym ustanowienia Fundacji - w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§15

1. Fundacja jest otwarta; może przyjmować w drodze darowizny, dotacji, spadku lub zapisu od osób
fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych - polskie i obce wartości dewizowe, rzeczy
ruchome i prawa majątkowe. Wartości te powiększają majątek Fundacji. Rzeczy ruchome mogą
być zbyte bądź przekazane nieodpłatnie innym organizacjom o zbieżnych celach z Fundacją.

2. Majątek Fundacji jest jego własnością. Źródłami powstania majątku Fundacji mogą być ponad to
dochody z  majątku,  dochody z  operacji  finansowych;  subwencje;  przekazywane  przez  osoby
fizyczne  odpisy  podatku  dochodowego;  nawiązki  orzekane  przez  sądy  karne;  inne  wpłaty
dokonywane na rachunek Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3. Dochód osiągany przez Fundację w całości jest przeznaczany na realizacje jej celów statutowych.
4. Osoby  fizyczne  i  prawne,  które  dokonają  na  rzecz  Fundacji  darowizny  lub  subwencji

(jednorazowej lub łącznej), w znacznej wysokości uzyskują tytuł: Honorowego Członka Fundacji
- jeżeli wyrażą takie życzenie.

5. O przyznaniu tytułu Honorowego Członka Fundacji decyduje Rada Fundacji.
6. Tytuł Honorowego Członka Fundacji ma charakter osobisty i honorowy i nie daje uprawnień do

sprawowania funkcji statutowych fundacji w tym czynnego prawa wyborczego.

Rozdział III

WŁADZE FUNDACJI

§16
Organem Fundacji jest  Zarząd Fundacji.

§17

ZARZĄD

1. Zarząd jest organem Fundacji, składa się z trzech do pięciu osób i wybierany jest na
okres czteroletni z możliwością wcześniejszego odwołania.

a) Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
2. Zarząd  Fundacji  kieruje  jej  działalnością  oraz  reprezentuje  Fundację  na  zewnątrz,  dążąc  do

realizacji jej celu, a w szczególności do powiększania jej majątku.
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3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.
W  przypadku  zaciągania  zobowiązań  lub  rozporządzania  majątkiem  Fundacji  w  sprawach
majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych wymagane
jest  działalnie  dwóch  członków Zarządu  działających  łącznie.  W sprawach  niemajątkowych
każdy członek Zarządu może działać samodzielnie.

4. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym.
5. Zarząd  Fundacji  działa  społecznie,  Fundatorzy  mogą  przyznać  w  uzasadnionych

okolicznościach, poszczególnym członkom Zarządu, wynagrodzenie doraźne lub stałe.
6. Zarząd Fundacji ustala wysokość wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, którym wcześniej

Fundatorzy  wyrazili  zgodę  na  przyznanie  stałego  wynagrodzenia  oraz  dla  pracowników
zatrudnionych przez Zarząd Fundacji.

§18

1. Do realizacji swoich działań może zatrudniać pracowników oraz korzystać z odpowiadających
świadczeniu pracy, świadczeń wolontariuszy oraz pracy poborowych, skierowanych do odbycia
wojskowej służby zastępczej.

2. Inne koszty funkcjonowania Fundacji pokrywa się z jej funduszów.
3. Zarząd  Fundacji  może  tworzyć  wyodrębnione  fundusze,  Funduszem  zarządza  Komisja

powołana przez Zarząd, realizując cel, dla którego fundusz został ustanowiony.

§19

Prowadzenie  nieodpłatnej  i  odpłatnej  działalności  pożytku  publicznego  wymaga  rachunkowego
wyodrębnienia tej formy działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i
wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§20

1. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem
przepisów  odrębnych,  oraz  podaje  je  do  publicznej  wiadomości  w  sposób  umożliwiający
zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

§21

1. Fundacja sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek
jego sporządzenia i ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości.

2. Przepisy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.

§22

Fundacja, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, przekazuje ministrowi 
właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania, o których mowa wyżej.

§23

W Fundacji zabrania się:
1) udzielania  pożyczek  lub  zabezpieczania  zobowiązań  majątkiem  organizacji  w

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi

6



STATUT FUNDACJI PROWINCJONALNEJ

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu  albo  w  stosunku  pokrewieństwa  lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo

2) są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,  zwanych dalej „osobami
bliskimi",  przekazywania  majątku  Fundacji  na  rzecz  jej  fundatorów,  członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz fundatorów, 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 Fundacji, 

4) zakupu  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których  uczestniczą  członkowie
organizacji,  członkowie  jej  organów  lub  pracownicy  oraz  ich  osób  bliskich,  na
zasadach  innych  niż  w  stosunku  do  osób  trzecich  lub  po  cenach  wyższych  niż
rynkowe.

§24

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może dokonywać zmian statutu lub połączyć się z inną
fundacji.

2. Połączenie nie może nastąpić jeśli w jego wyniku mogłaby nastąpić zmiana celów Fundacji.
3. Uchwałę  o  zmianie  statutu  w tym celów statutowych  lub  uchwałę  o  połączeniu  podejmuje

Zarząd za zgodą Fundatorów.

§25

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

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd za zgodą Fundatorów.
3. Uchwała  w  sprawie  likwidacji  musi  określać  tryb  likwidacji  i  przeznaczenie  likwidowanego

majątku, a także wyznaczać likwidatora.
4. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra nadzorującego.

§26

Majątek pozostały po  likwidacji  fundacji  przeznacza się  zgodnie  z  przepisami  ustawy z  dnia  6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz.97 z późn. zmian.) .

§27

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  statutem  stosuje  się  odpowiednie  przepisy  prawa
dotyczące Fundacji oraz organizacji pożytku publicznego i wolontariatu.

§28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania go w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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