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Statut Fundacji „Inicjatywa dla Opatówka” 
Przyjęty dnia 18 lutego 2015 r.  

ze zmianami z dnia 30 czerwca 2017 r., 14 września 2018 r. oraz 25 marca 2019 r. 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie 
przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.  
 

§ 2 
Fundacja została ustanowiona przez Mateusza Walczaka, zwanego dalej Fundatorem, 
aktem notarialnym repertorium A nr 82/2015 sporządzonym przez notariusza – 
Dominikę Hajdo-Nowak w kancelarii notarialnej w Kaliszu, ul. Kazimierzowska 6/4 
w dniu 19 stycznia 2015 roku. 
 

§ 3 
1. Siedzibą Fundacji jest Opatówek. 
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w 
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić 
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

§ 4 
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa 
narodowego. 
 

§ 5 
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz wyróżniającego 
ją znaku graficznego (logo). 
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem 
nazwy w wybranych językach obcych. 
 

§ 6 
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je 
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym 
dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 
 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 7 
Celami Fundacji są: 

1. Promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, 
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2. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz edukacji, zwłaszcza kulturalnej, dzieci 
i młodzieży, 

3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

4. Działalność na rzecz upowszechnienia kultury i sztuki, szczególnie na terenie 
gminy Opatówek, 

5. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego, 
6. Działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 
7. Integracja społeczności lokalnej, zwłaszcza mieszkańców gminy Opatówek,  

na rzecz rozwoju miejscowości i gminy, 
8. Krzewienie kultury fizycznej i sportu, 
9. Promowanie działalności turystycznej i krajoznawczej, 
10. Ochrona i promocja zdrowia, 
11. Promowanie i rozwój przedsiębiorczości, 
12. Promocja i organizacja wolontariatu, 
13. Działalność charytatywna, 
14. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 
15. Opieka nad zabytkami, 
16. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  

i wychowania, 
17. Działalność na rzecz aktywizacji osób starszych, 
18. Rozwijanie dialogu międzypokoleniowego, 
19. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 
20. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości 

prawnej społeczeństwa, 
21. Działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych RP. 

 
§ 8 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  
1. Organizowanie lub współorganizowanie koncertów, wystaw, wernisaży, spotkań 

autorskich, warsztatów i innych wydarzeń kulturalnych, 
2. Organizowanie cyklu wydarzeń kulturalnych „Spotkania ze sztuką” 
3. Organizowanie lub współorganizowanie wydarzeń sportowych, turystycznych, 

krajoznawczych, akcji charytatywnych, 
4. Organizowanie lub współorganizowanie konkursów i plebiscytów, 
5. Organizowanie lub współorganizowanie wydarzeń lub akcji związanych z celami 

statutowymi Fundacji, takich jak: spotkania, konferencje, debaty i inne. 
6. Prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, 
7. Prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej, 
8. Propagowanie wiedzy o kulturze i sporcie, 
9. Propagowanie wiedzy o samorządności, 
10. Popularyzację wiedzy o Gminie Opatówek, jej historii oraz związanych z nią 

zasłużonych mieszkańcach, 
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11. Przyznawanie stypendiów i nagród oraz prowadzenie działalności 
grantodawczej, 

12. Prowadzenie strony internetowej oraz oficjalnych stron na portalach 
społecznościowych, 

13. Prowadzenie działalności publikacyjnej, wydawniczej i reklamowej, 
14. Organizowanie zbiórek publicznych, 
15. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i materialnych do realizacji 

celów statutowych 
16. Promocję działań prowadzonych przez Fundację, 
17. Podejmowanie i popieranie inicjatyw i przedsięwzięć zgodnych z celami 

statutowymi Fundacji, 
18. Utrzymywanie kontaktów i współpracę z organizacjami prowadzącymi 

działalność o podobnych celach, 
19. Promowanie aktywnej działalności społecznej, wolontariackiej oraz 

upowszechnienie dobrych wzorców działalności na poziomie lokalnym, 
regionalnym i międzynarodowym. 

 
§ 9 

1. Sposoby realizacji celów statutowych, wymienione w § 8, stanowią przedmiot 
odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 
2. 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 fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc 
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 
 

§ 11 
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z: 

a. darowizn, spadków, zapisów, 
b. dotacji i subwencji osób prawnych, 
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
d. dochodów z majątku fundacji, 
e. odsetek bankowych, 
f. odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie 
na działalność statutową. 
 

§ 12 
Darczyńcami Fundacji mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne oraz osoby 
prawne, inne jednostki organizacyjne, które wspierają cele Fundacji w formie dotacji, 
subwencji, darowizn środków pieniężnych, wartości dewizowych, nieruchomości  
i ruchomości oraz innych praw majątkowych. 
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§ 13 

Darczyńca może zastrzec sobie anonimowość, a także wskazać cel, na który przeznacza 
wniesione środki w ramach działań Fundacji 
 

Rozdział IV. Władze Fundacji 
 

§ 14 
Władzami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, 
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

 
Rada Fundacji 

§ 15 
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków.  
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami, 
oraz Wiceprzewodniczącego Rady, który zastępuje Przewodniczącego w razie jego 
nieobecności. 
4. Członków pierwszego składu Rady ze wskazaniem funkcji członka w Radzie powołuje 
Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę 
funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą uchwałą Rada. 
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, 
nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej 
działalności na rzecz Fundacji; utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego 
wyroku sądu) odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa  
w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych 
członków Rady Fundacji. 
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie na ręce Przewodniczącego 
Rady, a w przypadku Przewodniczącego Rady – na ręce Wiceprzewodniczącego 
Rady lub Fundatora, 

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c. śmierci członka. 
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 
 

§ 16 
Do zadań Rady należy w szczególności: 

1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 
2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu 

majątkowego Fundacji, 
3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie 

Zarządowi absolutorium, 
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4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i opcjonalnie 
Wiceprezesa Zarządu, 

5. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji. 
 

§ 17 
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w roku. 
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo 
na pisemny wniosek Zarządu. 
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady. 
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów  
w obecności co najmniej połowy członków, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie 
stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  
5. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. 
6. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym – z inicjatywy 
Przewodniczącego Rady albo na pisemny wniosek Zarządu lub przynajmniej dwóch 
członków Rady dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze. 
7. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni 
od daty zgłoszenia wniosku. 
8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – 
Wiceprzewodniczący. 
 

Zarząd 
§ 18 

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa i opcjonalnie Wiceprezesa, 
powoływanych przez Radę Fundacji na wspólną pięcioletnią kadencję.  
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  
3. Pierwszym Prezesem zostaje Fundator, który powołuje pozostałych członków 
pierwszego Zarządu ze wskazaniem funkcji członka w Zarządzie. 
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji, 
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
c. śmierci członka Zarządu. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, 
nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; utrata praw obywatelskich na 
mocy prawomocnego wyroku sądu; nie wypełniania obowiązków członka Zarządu 
przez okres dłuższy jak trzy miesiące) Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni 
członkowie mogą być odwołani 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 kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
b. realizacja celów statutowych, 
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c. sporządzanie planów pracy i budżetu, 
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 
g. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji, 
h. uchwalanie strategii rozwoju organizacji, 
i. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych  

do kompetencji innych organów. 
3. Zarząd zatwierdza roczne sprawozdania z działalności Fundacji: merytoryczne oraz 
finansowe i przedkłada je do zatwierdzenia Radzie. 
 

§ 20 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał.  
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na wniosek dwóch 
innych członków Zarządu lub Rady.  
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej połowy członków, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie 
stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  
5. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem. 
6. Posiedzenie Zarządu może być zwołane w trybie nadzwyczajnym – z inicjatywy 
Prezesa albo na pisemny wniosek przynajmniej dwóch członków Zarządu lub Rady 
dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze. 
7. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 
dni od daty zgłoszenia wniosku. 
8. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes, a w razie jego nieobecności – wskazany 
członek Zarządu. 
 

Sposób reprezentacji 
§ 21 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, może składać  
samodzielnie Prezes albo Wiceprezes albo łącznie dwóch członków Zarządu. 
 

Rozdział V. Zmiana Statutu, połączenie i likwidacja Fundacji 
 

§ 22 
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.  
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 
 

§ 23 
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją. 
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec 
istotnej zmianie cele Fundacji. 
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3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje jednogłośnie Rada 
Fundacji, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania. 
 

§ 24 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona 
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw 
kultury i dziedzictwa narodowego. 
3. Decyzję o likwidacji podejmuje jednogłośnie Rada Fundacji, przy obecności 
wszystkich członków uprawnionych do głosowania. 
4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać 
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji 
o zbliżonych celach. 
 

Rozdział VI. Postanowienie końcowe 
 

§ 25 
Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia o wpisie Fundacji 
do właściwego rejestru. 


