
 
 STATUT FUNDACJI „Kachny Fundacja” 

tekst jednolity 
  

Postanowienia ogólne 
  

§ 1  
1. Fundacja pod nazwą Kachny Fundacja, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez 
Krzysztofa Burzyńskiego PESEL: 59072410554 zwanym dalej Fundatorem, 
oświadczeniem o ustanowieniu fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego Rep. A 
7304/2018 w dniu 4 października 2018r. w Kancelarii Notarialnej w Oleśnicy przy ul. 
Mikołaja Reja numer 11 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego 
statutu. 
 

§ 2 
Fundacja ma osobowość prawną. 
 

§ 3 
Siedzibą fundacji jest Miasto Oleśnica (woj. dolnośląskie) 
 

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

§ 5  
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w 
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność 
także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  

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

 
§ 6 

1.Fundacja prowadzić będzie działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji 
jej celów statutowych.  
2.Przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji będzie: 
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 
94.99.Z)   
3.Pozostałe przedmioty działalności gospodarczej Fundacji to:  

a) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową. (PKD 47.99. 
Z),  
b) Wydawanie Książek (PKD 58.11.Z),  
c) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),  
d) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),  
e) Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD  79.90.B),  
f) Działalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),  
g) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),  
h) Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),  
i) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z), 

4.Na prowadzenie działalności gospodarczej wydziela się z majątku Fundacji, o którym 
mowa w § 14 statutu środki w kwocie 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych). 
 
  



§ 7  
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 
 

Cele i zasady działania Fundacji 
  

§ 8  
Celami Fundacji są:  
  1. Wspieranie działań związanych z promocją sztuki, kultury, historii i dziedzictwa 
narodowego. 

  2. Opieka nad zabytkami oraz wspieranie prac archeologicznych i konserwatorskich. 

  3. Wspieranie rozwoju wiedzy o historii, tożsamości narodowej i kulturze. 

  4. Wspieranie inicjatyw z zakresu edukacji i szkolnictwa. 

  5. Wspieranie rozwoju samorządności i dobroczynności. 

  6. Wspieranie inicjatyw gospodarczych i promocji biznesu społecznie odpowiedzialnego. 

  7. Propagowanie ideałów tolerancji i współpracy między narodami. 

 8. Edukacja społeczeństwa w dziedzinach poszanowania praw do wolności słowa, 
wyznania oraz wolności osobistej, kulturowej i obywatelskiej.  

  9. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w zakresie wyrównywanie szans.  

10. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.  

11. Promocja integracji europejskiej z poszanowaniem odrębności narodowej.  
12. Działalność charytatywna.  

 
§ 9 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:   
  1. Działalność promocyjną, edukacyjną, wydawniczą i badawczą w zakresie 
      wymienionym w celach działania Fundacji.  
  2. Fundowanie stypendiów oraz wspieranie finansowe i rzeczowe działalności osób 

      fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.  

  3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi 

      oraz międzynarodowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.  

  4. Organizowanie i wspieranie imprez promocyjnych i edukacyjnych w zakresie 

      wymienionym w celach działania Fundacji.  

  5. Organizowanie akcji i kampanii społecznych oraz informacyjnych.  

  6. Działalność charytatywną i wspieranie organizacji charytatywnych.  
 

§ 10 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 
zbieżną z jej celami.  

§ 11 
skreślono 
  

§ 12 
Fundacja może zatrudniać pracowników wspierających realizację celów statutowych.  
 

§ 13 
1. Fundacja używa pieczęci z napisem: Kachny Fundacja. 
2. Fundacja może używać znaku graficznego. 
  

Majątek i dochody Fundacji 
 



§ 14 
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1500,00 (tysiąc pięćset 
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 
 

§ 15 
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:  
1. darowizn, spadków, zapisów, sponsoringu  

2. dotacji i subwencji oraz grantów,  

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,  

4. dochodów z majątku Fundacji. 
5. fundacja może być wspierana przez inne fundacje i stowarzyszenia. 

 
§ 16 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków, sponsoringu i zapisów 
mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji jeżeli spadkobiorcy lub donatorzy 
nie postanowili inaczej.  
 
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 tylko wtedy gdy stan czynny majątku 
przewyższa długi spadkowe.  
 

§ 17 
1. Z majątku Fundacji nie można udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań jej 
członków, darczyńców, sponsorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z 
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi."  
2. Majątku Fundacji nie można przekazywać na rzecz jej członków, darczyńców, 
sponsorów, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż 
w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazania to następuje bezpłatnie 
lub na preferencyjnych warunkach. 
3. Majątku Fundacji nie można wykorzystywać na rzecz członków, darczyńców, 
sponsorów, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż 
w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z jej 
statutowego celu.  

Władze Fundacji 
  

§ 18 
1.Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji. 
2.Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób w tym Prezesa.  
 

§ 19 
1. W chwili powołania Fundacji Krzysztof Burzyński (fundator) pełni funkcję Prezesa. 

2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  

3. Prezes powołuje członków Zarządu. 
 

§ 20 
Zarząd Fundacji:  



1. Opracowuje projekty rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji oraz 
projekty preliminarzy wydatków Fundacji.  
2. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz zarządza jej majątkiem.  
3. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.  
4. Ponosi odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji.  
5. Przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny i zapisy i składa oświadczenia o przyjęciu 
spadku.  
 
          § 21 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 
dni przed planowanym spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze 
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów 
decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 
 

Sposób Reprezentacji  
 

§ 22 
1.  W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli imieniu Fundacji składa 
samodzielnie Prezes Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli 
w imieniu Fundacji składają łącznie Prezes Zarządu wraz z członkiem zarządu lub łącznie 
dwaj członkowie. 
2. skreślono 
 

Zmiana Statutu 
  

§ 23 
Decyzje w sprawach zmiany statutu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów. 
  

Postanowienia Końcowe. 
 

§ 24 
skreślono 
  

§ 25 
1. Fundacja ulega likwidacji jeżeli zostały osiągnięte cele, dla których została powołana lub 
wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.  
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.  
3. Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji przekazany zostanie w częściach równych 
na rzecz : Fundacji, wskazanej przez Zarząd, prowadzącej działalność charytatywną. 
  

§ 26 
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 grudnia sprawozdanie ze 
swej działalności za rok ubiegły.  

 



§ 27 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.  
 
 
Oleśnica: 5 marca 2019r. 
Fundatorzy: Krzysztof Burzyński 


