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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
1. "Fundacja Antiqua”, zwana dalej „Fundacją” zostaje ustanowiona aktem notarialnym 

sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego nr 7 
przed notariuszem Małgorzatą Troszkiewicz w dniu 4.08.2008 roku (Repertorium „A” 
numer 7527/2008),  

2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. 
o fundacjach (tj. Dz.U. 46/1991, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego 
statutu.  
 

§ 2 
1. Fundacja posiada osobowość prawną.  
2. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.  
3. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Wyrozęby.  
4. Fundacja ma charakter apolityczny oraz nie jest związana z żadnym wyznaniem 

religijnym.  
 

§ 3 
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  
2. Dla właściwego realizowania swojego celu Fundacja może prowadzić działalność 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Dla celów współpracy z zagranicą fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach.  
 

§ 4 
1. Dla realizacji swojego celu Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz biura.  
2. Fundacja może być członkiem innych fundacji i stowarzyszeń. 

 
§ 5 

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę.  
2. Fundacja może ustanowić odznaki oraz tytuły honorowe i przyznawać je wraz 

z zasłużeniami oraz innymi nagrodami osobom  fizycznym i prawnym, które zasłużyły 
dla obranego przez fundację celu lub dla samej fundacji. 

 
ROZDZIAŁ II 

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 
 

§ 6 
1. Celem Fundacji jest promowanie i wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego, 

ekonomicznego oraz turystycznego Polski ze szczególnym uwzględnieniem 
wschodniego Mazowsza. 

2. Fundacja:  
a. prowadzi wyłącznie działalność określoną w niniejszym statucie na rzecz 

ogółu społeczności,  
b. nie prowadzi działalności gospodarczej, 
c. może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem zmiany zapisu 

w  statucie.  
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§ 7 

Fundacja realizuje swój cel poprzez prowadzenie zadań w następującym zakresie:  
1. promowania i podtrzymywania lokalnej tradycji, kultury i obyczajów; 
2. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru działania, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów wiejskich; 
3. aktywizowanie i integracja społeczna ludności objętej obszarem działania, 

ze szczególnym uwzględnieniem ludności wiejskiej; 
4. promocja obszaru działania, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich; 
5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej; 
6. współpracy z różnymi podmiotami (np. władzami samorządowymi, rządowymi, 

przedsiębiorstwami, szkołami, szkołami wyższymi i innymi placówkami oświatowymi, 
osobami fizycznymi, organizacjami pozarządowymi) w kluczowych sprawach 
dotyczących rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, promocji turystyki oraz wymiany wzajemnych doświadczeń, 
uzupełniania i przekazywania wiedzy; 

7. ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego; 
8. działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu zwiększenie poziomu 

wiedzy ekologicznej, poprawę spójności społecznej oraz ekonomicznej obszaru 
działania; 

9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
10.  wspieranie rozwoju potencjału sektora pozarządowego; 
11. wspomaganie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; 
12. rozwijanie lokalnej gospodarki opartej na wiedzy, współpracy i przedsiębiorczości; 
13. promocja aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób pozostających bez pracy 

i długotrwale bezrobotnych, upowszechnianie idei ekonomii społecznej; 
14. promocja i ochrona zdrowia; 
15. promowania lokalnych produktów; 
16. wspieranie edukacji ekologicznej; 
17. promocja działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej (samorządy, 

organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy); 
18. prowadzenie działalności naukowej, badawczej i rozwojowej; 
19. prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszaru działania Fundacji Antiqua; 
20. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 
21. promocji i organizacji wolontariatu;  
22. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-23 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie; 

23. rozpowszechnianie, popularyzowanie wiedzy europejskiej;  
24. przeprowadzanie akcji charytatywnych; 
25. promowanie szeroko pojętej innowacyjności, w tym uczestnictwo w działaniach oraz 

projektach badawczo-rozwojowych; 
26. działania promujące i wspomagające rozwój nowoczesnych technologii informatycznych 

wśród mieszkańców, samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji publicznych 
i prywatnych; 

27. organizowanie zbiórek pieniędzy i środków rzeczowych; 
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28. realizowanie programów i projektów mających na celu promowanie i wspieranie 
rozwoju społecznego, gospodarczego, ekonomicznego oraz turystycznego obszaru 
działania; 

29. wdrażanie programów realizowanych ze środków pomocowych na wsparcie rozwoju 
społecznego, gospodarczego, ekonomicznego oraz turystycznego obszaru działania; 

30. promowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 
31. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie pokazów, wystaw; 
32. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie projektów naukowo 

- badawczych; 
33. prowadzenie współpracy z jednostkami naukowymi, przedsiębiorstwami 

i organizacjami; 
34. inicjowanie, organizowanie, promowanie, wspieranie imprez i wydarzeń naukowych, 

sportowych, społecznych, gospodarczych i kulturowych; 
35. prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie kursów i szkoleń, 

specjalistycznych konferencji, seminariów, warsztatów, studiów i badań naukowych, 
prelekcji i spotkań publicznych oraz innych przedsięwzięć i działań o charakterze 
edukacyjnym, takich jak powoływanie placówek oświatowych i naukowych. 
 

§ 7a 
Fundacja prowadzi swoją działalność statutową nieodpłatnie. Dopuszcza się prowadzenie 
działalności odpłatnej w zakresie organizowania i prowadzenia  szkoleń, konferencji, 
seminariów, wydawania publikacji, udostępniania pomieszczeń i sprzętu Fundacji.  

 
ROZDZIAŁ III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 
 

§ 8 
1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.500 zl (jeden 

tysiąc, pięćset złotych), na który składa się kwota przekazana przez Fundatora.  
2. Dochodami Fundacji są:  

a. darowizny, spadki, zapisy;  
b. dochody ze zbiórek publicznych i imprez publicznych; 
c. dochody z majątku Fundacji;  
d. dotacje i subwencje osób prawnych; 
e. wpływy pochodzące z wkładów na rachunku bankowym i lokat oraz 

papierów wartościowych; 
f. aukcji klasycznych i internetowych; 
g. granty, czyli umowy o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem 

rozliczenia; 
h. inne wpływy.  

 
§ 9 

1. Majątek Fundacji może być wykorzystywany tylko do statutowej działalności 
Fundacji lub do celów wspomagających tę działalność.  

 
ROZDZIAŁ IV 

ORGANY FUNDACJI 
 

§ 10 
Organami Fundacji są:  
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1. Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”, 
2. Rada Fundacji zwana dalej „Radą”.  

 
ZARZĄD 

 
§ 11 

Zarząd składa się z 3 do 5 członków – w tym Prezesa Zarządu. 
 

§ 12 
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem odwołania przez Zarząd, dobrowolnej 

rezygnacji bądź z dniem śmierci członka Zarządu.  
2. Odwołanie członka Zarządu przez Zarząd następuje w przypadku:  

a. złożenia na ręce Zarządu  pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału 
w pracach Zarządu,  

b. nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż sześć 
miesięcy,  

c. istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji.  
3. Uchwała w sprawie odwołania lub powołania członka Zarządu zapada większością 

co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu.   
 

§ 13 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  
2. Członkowie zarządu pełnią swoje funkcje w sposób rzetelny ponosząc 

odpowiedzialność za swoje zadania. 
 

§ 14 
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:  

a. sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Fundacji  
b. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną fundacją,  
c. likwidacji Fundacji,  
d. zmiana statutu,  
e. decydowanie o przynależności Fundacji do organizacji krajowych 

i międzynarodowych,  
f. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,  
g. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,  
h. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,  
i. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,  
j. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 
k. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu (merytorycznych 

i finansowych),  
l. kontrola stanu majątkowego Fundacji, 
m. sporządzanie regulaminu i innych wewnętrznych regulacji w fundacji. 

 
 

§ 15 
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.  
2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy jego członków. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos 
Prezesa Zarządu.  
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§ 16 

1. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pełnienie swych funkcji.  
2. Członkowie organów fundacji mogą pozostać z fundacją w stosunku pracy lub 

cywilnoprawnym. 
 

§ 17 
Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych  w imieniu Fundacji 
upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu albo łącznie dwaj Członkowie Zarządu. 
 

§ 18 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na 1 miesiąc.  
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek 

innego Członka Zarządu.  
3. O terminie i porządku posiedzenia Zarządu Prezes zawiadamia pozostałych Członków 

Zarządu co najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem.  
4. W razie niemożności wypełnienia przez Prezesa Zarządu obowiązku określonego 

w ust. 3 zawiadomienia dokonuje inny Członek Zarządu upoważniony przez Prezesa 
Zarządu.  

5. W razie niemożności zwołania posiedzenia Zarządu w trybie określonym w ust. 4 
zawiadomienia dokonuje najstarszy Członek Zarządu. 

6. W przypadku niezastosowania się członka zarządu do wymogów zapisów 
statutowych, zarząd jest obowiązany dla dobra fundacji wyłączyć tego członka od 
udziału w posiedzeniu zarządu. 
 

 
RADA FUNDACJI 

 
§ 19 

1. Rada jest organem doradczym.  
2. Rada Fundacji liczy od 3 do 5 członków.  
3. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady.  

 
§ 20 

1. Pierwszy skład Rady powołuje Zarząd.  
 

§ 21 
1. Szczegółowy tryb i zasady pracy Rady określa jej regulamin.  
2. Regulamin pracy Rady uchwala i zmienia Rada większością co najmniej 2/3 głosów 

w obecności ponad połowy członków.  
 

§ 22 
1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Prawo składania wniosków o podjęcie 

uchwały przysługuje wszystkim członkom Rady.  
2. Każdy członek Rady ma jeden głos.  
3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie, uchwały Rady zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności ponad połowy składu jej członków. W przypadku 
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.   
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ROZDZIAŁ V 
ODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 
§23 

1. Celem działalności odpłatnej pożytku publicznego jest uzyskanie środków 
na realizację celów statutowych  fundacji. 

2. Działalność odpłatna pożytku publicznego fundacji jest służebna wobec działalności 
statutowej, co oznacza, że dochody służą całkowicie prowadzeniu działalności 
statutowych. 

 
ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 24 
Zmiany statutu w tym zmiany celów dokonuje Zarząd.  
 

§ 25 
1. Dla efektywniejszego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną 

fundacją.  
2. Decyzje o połączeniu, współpracy, umów o partnerstwie, patronatach podejmuje 

Zarząd. 
3. Fundacja realizuje swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi 

organizacjami. 
4. Fundacja może zawierać umowy o partnerstwie. 
5. Fundacja może występować o patronat innych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw. 

 
§ 26 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona 
lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.  

2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd.  
3. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostanie 

przekazany instytucjom, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.  
4. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.  


