
Załącznik do Uchwały Fundatora z dnia 04.04.2020 r. - Tekst jednolity Statutu

STATUT FUNDACJI NA RZECZ OBRONNOŚCI

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Fundacja nosi nazwę „Pro Patria Semper” i ustanowiona została aktem notarialnym Rep A ………. z 
dnia 00.00.2020 roku w Kancelarii Notarialnej przy ul. 0000000000 w Tarnowie przed notariuszem 
0000000000.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity; 
Dz.U. z 1991 r. Nr 46 póz. 203 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2.

1. Siedzibą Fundacji jest Tarnów.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3.

1. Teren działalności Fundacji jest nieograniczony.

2. W Fundacji mogą być tworzone oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa, a także Fundacja 
może wchodzić w skład innych fundacji, spółek lub zrzeszeń.

§4.

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami 
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. O przyznaniu odznaki, tytułu 
honorowego, nagrody lub wyróżnienia decyduje Rada Fundacji. Fundacja może ustanowić Radę 
Programową Fundacji składającą się osób chcących wspierać ją swoją wiedzą i doświadczeniem. 

2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3. Fundacja może używać okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedziby.

ROZDZIAŁ II – CELE FUNDACJI

Preambuła

Naszą misją jest  budowanie poczucia  odpowiedzialności  za wspólnotę historyczną jaką jest  Polska.
Chcemy łączyć Polaków we wspólnym dziele odbudowy historycznie utraconej siły naszej wspólnoty
narodowej a także w dziele wzmacniania siły i sprawności  państwa, które winno służyć tej wspólnocie
oraz bezpieczeństwu i pomyślności swoich obywateli. Szczególną wagę przywiązujemy do wspierania
tożsamości i tradycji wspólnot lokalnych,  a także pielęgnowania i rozwijania więzi ich łączących. 
Naszą  misję  rozumiemy  jako  owoc  równowagi  między  zbiorową  mądrością,  indywidualnym
rozsądkiem, pracą nad pomnażaniem dóbr i inicjatyw, służących wspólnocie  oraz przezwyciężaniem
przywar narodowych z jednej strony i z drugiej strony – rozwijaniem umiejętności ochrony uznanych
cnót  i  wartości,  dziedzictwa  kultury  opartej  o  dorobek  cywilizacji  łacińskiej  ze  szczególnym
uwzględnieniem  roli  chrześcijaństwa,  w  tym  zasad  Dekalogu  i  Ewangelii  a  także  zdolności  do
poświęcenia na rzecz wspólnoty  oraz reagowania na pojawiające się dla niej zagrożenia. 
Fundacja jest  organizacją jak najszerzej  aktywną w życiu publicznym, ale podmiotową i  działającą
ponad podziałami politycznymi w środowiskach akceptujących misję Fundacji i wartości, którym służy.



§5.

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra i pożytku publicznego w zakresie:

a) upowszechnianie ideałów oraz postaw patriotycznych, narodowych, zdrowego stylu życia w 
zgodzie z chrześcijańskim kanonem wartości,

b) pomoc instytucjom i organizacjom w przedsięwzięciach mających na celu budowanie świadomości 
narodowej i pomocy drugiemu człowiekowi,

c) wspieranie dyskursu społecznego na temat potrzeby i granic dumy, honoru, poświęcenia, wniosków
płynących z analizy historycznej, zaufania i współpracy między Polakami w kraju i za granicą, 
przezwyciężaniu przywar narodowych,

d) tworzenia aktywnego i odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego,
e) wspieranie inicjatyw przeciwdziałającym zagrożeniom kulturowym i cywilizacyjnym 

utrudniającym odbudowę świadomego swej tożsamości społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 
f) rozwój nauki, edukacji i oświaty,
g) wspieranie inicjatyw zmierzających do organizowania edukacji pro-obronnej i upowszechniającej 

wiedzę na temat sytemu bezpieczeństwa państwa w społeczeństwie,
h) działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych zawartych w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

§6.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, 
promocyjnej, reklamowej,
b) wykup, dzierżawę lub stosowanie innych  form opieki w stosunku do obszarów 
przyrodniczych,
c) opracowanie i wdrażanie projektów, ekspertyz, badań i programów,
d) działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
e) promocję i reklamę firm i instytucji wspierających działalność na rzecz dobra publicznego,
f) udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych,
g) współpracę z organizacjami,  instytucjami i innymi osobami prawnymi oraz osobami 
fizycznymi w kraju i za granicą,
h) aktywizację społeczeństwa oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich,
i) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w 
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
j) organizowanie i fundowanie stypendiów oraz nagród dla osób realizujących cele Fundacji,
k) organizowanie i finansowanie spotkań, warsztatów, imprez, konferencji, koncertów, wystaw, 
seminariów oraz szkoleń, których cel oraz tematyka jest zgodna z celami Fundacji,

2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych 
oraz osób fizycznych, o ile działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

3. Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. Działalność
społecznie użyteczną w sferze działań publicznych zawartych w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

ROZDZIAŁ III – MAJĄTEK FUNDACJI

§7.

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, w jaki wyposażył Fundację Fundator w kwocie 
15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy polskich złotych). Środki finansowe oraz nieruchomości i inne 
aktywa nabyte przez Fundację podczas jej działalności będą przeznaczone na działalność statutową.

2.  Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) subwencji i dotacji,



c) dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych, 
d) odsetek bankowych,
e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
f) dochodów z udziałów w nieruchomościach lub zyskach spółek, w których udziały lub akcje zostały

nabyte przez Fundację.

3. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być przeznaczone na realizację 
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej. Zarząd Fundacji może nie 
przyjąć warunku ofiarodawcy. W takim przypadku Fundacja zwraca ofiarodawcy przekazane przez 
niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja 
może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest 
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

5. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową
§8.

 Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

ROZDZIAŁ IV – ORGANY FUNDACJI

§9.

Organami Fundacji są:
I. Rada Fundacji 
II. Zarząd Fundacji

I. RADA FUNDACJI

§10.

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 członków.

2. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady Fundacji 
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje 
w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie Rada Fundacji.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie Członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie 
go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez 
pozostałych Członków Rady Fundacji. 

4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) śmierci,
c) odwołania.

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

6. W razie powołania Członka Rady Fundacji, za jego zgodą, nawiązania przez członka Rady Fundacji
stosunku  pracy  z  Fundacją  –  członkostwo  takiej  osoby  w  Radzie  Fundacji  ulega  zawieszeniu,
odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

7. Członkowie Rady Fundacji :
a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku 

małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,



b) nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ściągane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8. Rada  Fundacji  wybiera  ze  swego  grona  Przewodniczącego  Rady  Fundacji.  Przewodniczący  Rady
Fundacji  kieruje  pracami  Rady Fundacji,  reprezentuje  ją  na zewnątrz  oraz  zwołuje  i  przewodniczy
zebraniom Rady Fundacji.

9. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał. Posiedzenia odbywają się co 
najmniej raz w roku. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Fundacji podejmowane są 
jednogłośnie a w głosowaniu bierze udział co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji.

10. Rada Fundacji może podjąć także uchwałę w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w trybie obiegowym 
jest ważna po podpisaniu jej przez co najmniej 2/3 członków Rady.

§11.  

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy, poza sprawami wskazanymi w innych postanowieniach statutu:
a)  nadzór nad działalnością Fundacji,
b)  zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, 
c)  powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji oraz nominowanie na funkcje Prezesa, 

Wiceprezesów, Skarbnika i Członków Zarządu,
d)  ustalanie na wniosek Zarządu fundacji wysokości środków przeznaczonych na poszczególne 

działania związane z realizacją celów statutowych,
e)  ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Fundacji,
f)  ocena pracy Zarządu Fundacji oraz przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
g)  wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
h)  wyrażanie zgody na założenie lub przystąpienie Fundacji do spółek,
i)  wyrażanie zgody na połączenie Fundacji z inną fundacją,
j)  ustalanie regulaminu pracy Rady Fundacji oraz zasad powoływania i organizacji jednostek 

organizacyjnych Fundacji, 
k) podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji.

§12.  

1. Członkowie Rady Fundacji wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

II. ZARZĄD FUNDACJI

§13.

1.  Zarząd Fundacji zarządza i kieruje jej majątkiem.

2. Pierwszy skład zarządu, w tym jego Prezesa,  powołuje Fundator na czas wskazany w akcie powołania. 

3. Zarząd składa się z co najmniej 3 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa/ów, Skarbnika oraz 
Członków Zarządu. 

4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Zarząd lub poszczególni Członkowie Zarządu mogą być odwoływani i powoływani przez Radę 
Fundacji w każdym czasie.

6. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.



§14.

1.  Do Zarządu Fundacji należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji.

2. Zarząd Fundacji w szczególności:
a) kieruje działalnością Fundacji i sprawuje zarząd jej majątkiem,
b) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
c) opracowuje i realizuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
e) określa strukturę organizacyjną Fundacji,
f) ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla 

pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów 
cywilnoprawnych,

g) uchwala regulaminy i akty wewnętrzne Fundacji,
h) realizuje uchwały Rady Fundacji,
i) powołuje gremia opiniodawczo-doradcze, stałe i doraźne, w związku z realizacją poszczególnych 

programów.

§15.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdorazowo Prezes i Skarbnik, przy czym podpis 
Skarbnika może być zastąpiony przez dwóch innych  członków zarządu. 

2. Bez zgody Rady Fundacji Zarząd może wydatkować środki finansowe do kwoty nie przekraczającej 
100 000 zł, słownie: sto tysięcy złotych.. 

3. Zarząd może wydawać środki na zakup wyposażenia, środków utrzymania czystości, materiałów 
promocyjnych lub kosztów reprezentacji do łącznej wartości  10 tys. zł miesięcznie na podstawie 
pisemnej decyzji Prezesa lub Wice Prezesa i Skarbnika jednocześnie. 

4. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają większością 3/4 głosów przy obecności przynajmniej połowy 
składu zarządu.

§16.

1. Zarząd co roku do dnia 31 marca składa roczne sprawozdanie z działalności Fundacji w poprzednim 
roku. Sprawozdanie wykazuje wszystkie wielorazowe i jednorazowe wydatki poczynione przez 
Fundację przewyższające kwotę 100 zł i dokumentuje je paragonem, fakturą lub rachunkiem. 

2. Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.

§17.

Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzeń Członków 
Zarządu Fundacji określa Rada Fundacji.

ROZDZIAŁ V - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 18.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 19.

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio, za pośrednictwem wyodrębnionych 
zakładów lub w postaci Spółek.

2. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.

3. Decyzje o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd 
Fundacji.



4. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych 
z kierowaniem zakładu. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, zwłaszcza zaś do zbycia lub 
obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

5. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy.

6. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa
regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji po uzyskaniu akceptacji Rady 
Fundacji.

7. Decyzję o powołaniu Spółki podejmuje w formie uchwały Zarząd Fundacji po uzyskaniu zgody Rady 
Fundacji. Zakres działania oraz strukturę Spółki określa jej akt założycielski.

8. Cały dochód z działalności przeznaczony może być wyłącznie na działalność statutową.

ROZDZIAŁ VI – GOSPODARKA FINANSOWA

§20.

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

2. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji: Fundatorom, 
członkom Zarządu i Rady Fundacji lub pracownikom oraz osobom, 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, zwanymi dalej „osobami bliskimi”,
b) dokonywania rozporządzeń majątkiem Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu i 
Rady Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach.
c) zobowiązywania się do dokonania czynności na rzecz Fundatorów, członków Zarządu i Rady 
Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności jeżeli czynności te dokonane być mają nieodpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach.
d) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu i Rady Fundacji 
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
e) 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.

§21.

 Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VII – ZMIANY STATUTU

§22.

1. Zmian w Statucie dokonuje Rada Fundacji większością 3/4 głosów.

2. Do podjęcia uchwały przez Radę Fundacji w przedmiocie zmiany statutu  niezbędna jest obecność 3/4 
członków Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ VIII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE



§23.

1. Dla efektywnej realizacji celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję w sprawie 
połączenia podejmuje Rada Fundacji większością 3/4 głosów.

2. Do podjęcia decyzji w przedmiocie połączenia z inną fundacją niezbędna jest obecność 3/4 członków 
Rady Fundacji.

§ 24.

1. Fundacja może być zlikwidowana w przypadku osiągnięcia celów dla jakich została powołana bądź po 
wyczerpaniu się jej środków finansowych i majątku, na skutek decyzji podjętej przez Radę Fundacji.

2. Do podjęcia decyzji w przedmiocie likwidacji Fundacji niezbędna jest obecność 3/4 członków Rady 
Fundacji.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art.5 ust.4 ustawy o 
fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez 
Radę Fundacji.


