STATUT
FUNDACJI RODZINY WAKSMUNDZKICH
„PROJAN”
ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Rodziny Waksmundzkich „PROJAN” (zwana dalej
„Fundacją”), ustanowiona przez Fundatorów aktem notarialnym sporządzonym przez
Notariusza Krzysztofa Łaskiego w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie (Rep. A Nr
358/2009), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja może posługiwać się skrótem nazwy: „Fundacja PROJAN” lub „Fundacja
Rodziny Waksmundzkich”.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.

1.

2.
3.
4.

§ 2.
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym
dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe
placówki terenowe.
Fundacja może posiadać oddziały za granicą.
§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§ 4.
1. Fundacja może używać pieczęci z napisem zawierającym jej nazwę i wskazującym
siedzibę.
2. Fundacja może używać znaku wyróżniającego, którego wzór ustali Zarząd Fundacji.
ROZDZIAŁ II.
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 5.
CELE
Celem Fundacji jest charytatywne działanie społecznie użyteczne na rzecz wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa polskiego, jego postępu cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem
społecznym, obejmujące:
1. działalność w zakresie pomocy społecznej zmierzającą do umożliwienia osobom
i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, w szczególności:

a) pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
b) opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
c) przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom,
d) opiekę i wsparcie osób chorych,
e) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;
2. działalność w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności:
a) promocję zdrowego trybu życia,
b) upowszechnianie wiedzy o chorobach i sposobach przeciwdziałania ich
powstawaniu, jak również o formach i metodach leczenia,
c) ułatwianie dostępu do świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych;
3. działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
4. działalność oświatową, w tym również polegającą na kształceniu studentów,
w szczególności:
a) wszelkie działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej, kulturowej i prawnej,
c) pielęgnowanie polskości,
d) upowszechnianie wiedzy o wolnościach i prawach człowieka,
e) upowszechnianie wiedzy o prawach konsumenta,
f) upowszechnianie wiedzy o rodzicielstwie;
5. działalność kulturalną, w tym również :
a) ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
b) opiekę nad zabytkami;
6. działalność w zakresie ochrony środowiska;
7. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu;
8. działalność naukową i naukowo-techniczną w szczególności w zakresie działań
zmierzających do:
a) rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności, przedsiębiorczości
i gospodarki,
b) wdrażania nowych rozwiązań technicznych w różnych obszarach życia społecznego,
w tym w gospodarce;
9. dobroczynność;
10. działalność na rzecz kultu religijnego, w ramach uznanych prawnie na terenie RP
kościołów i związków wyznaniowych;
11. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
12. promocję i organizację wolontariatu;
13. pomoc Polonii i Polakom za granicą oraz promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
14. działania na rzecz ochrony praw człowieka, w tym:
a) na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
b) wyrównywanie praw kobiet i mężczyzn,
c) ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
wspomaganie rozwoju demokracji,
d) ochrona praw konsumentów,

e) rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
§ 6.
ŚRODKI
1. Fundacja realizuje cele, o których mowa w § 5 niniejszego Statutu w szczególności
poprzez:
a) organizowanie i przeprowadzanie aukcji, publicznych zbiórek charytatywnych,
balów charytatywnych, imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, akcji
szkoleniowych i informacyjnych, kampanii społecznych, konkursów, pikników oraz
innych podobnych przedsięwzięć;
b) udzielanie pomocy: finansowej, rzeczowej i organizacyjnej, w tym w szczególności:
i. udzielanie darowizn – pieniężnych, rzeczowych i innych;
ii. przyznawanie stypendiów;
iii. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów
rehabilitacyjnych w ośrodkach i placówkach polskich i zagranicznych;
iv. przygotowywanie i rozpowszechnianie broszur informacyjnych na temat
chorób, metod ich leczenia;
v. organizowanie i finansowanie terapii i turnusów terapeutycznych na rzecz
zdrowia psychicznego, także dotyczących uzależnień i patologii społecznych;
vi. zakup leków i środków medycznych oraz sprzętu medycznego
i rehabilitacyjnego;
vii. zbiórki i zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji
potrzeb życia codziennego;
viii. organizowanie i finansowanie zajęć mających na celu walkę z wykluczeniem
społecznym, takich na przykład jak nauka pływania czy nauka języków obcych,
a także zajęć mających na celu rozwój uzdolnień bądź też wyrównywanie
deficytów rozwojowych;
ix. organizowanie i finansowanie spotkań z kulturą, ze sztuką, ze specjalistami
z różnych dziedzin, a także z nauką;
x. organizowanie i finansowanie wydarzeń mających na celu niwelowanie
problemów związanych z samotnością czy osamotnieniem;
c) finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie,
remontach lub modernizacjach placówek zdrowia, placówek pomocy społecznej,
placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych;
d) organizowanie i finansowanie wypoczynku, w tym kolonii i wycieczek dla dzieci,
młodzieży, osób starszych i wszelkich osób potrzebujących,
e) organizowanie i finansowanie wydarzeń mających na celu poszerzanie współpracy
krajowej i międzynarodowej w sprawach istotnych z punktu widzenia celów
Fundacji;
f) organizowanie i finansowanie działań na rzecz ratowania i ochrony ludności, ofiar
katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, w kraju i za granicą.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać (w szczególności finansowo,
rzeczowo, organizacyjnie) działalność innych osób prawnych i fizycznych, a także innych
podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
ROZDZIAŁ III.
MAJĄTEK FUNDACJI
§ 7.
Majątek Fundacji stanowi:
1. fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w wysokości 140.000 zł (słownie: sto
czterdzieści tysięcy złotych) wyznaczony w akcie notarialnym jej ustanowienia,
2. środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku
prowadzonej działalności.
§ 8.
1. Dochodami Fundacji są:
a) dotacje, zbiórki, programy pomocowe, spadki, zapisy i darowizny od osób
krajowych i zagranicznych,
b) dochody z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości,
c) dochody z ograniczonych praw rzeczowych,
d) dochody z praw majątkowych na dobrach niematerialnych,
e) odsetki, lokaty i depozyty bankowe,
f) dochody z operacji kapitałowych,
g) dochody z loterii i imprez publicznych,
h) nawiązki,
i) zbiórki publiczne, aukcje,
j) środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
§ 9.
1. Za szczególne zasługi na rzecz Fundacji lub zasługi w dziedzinie działań Fundacji Zarząd
może przyznać odznaczenie „Laur im. Jana Waksmundzkiego” oraz inne nagrody
i wyróżnienia dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających
osobowości prawnej.
2. Zarząd może także ustalić inną formę wyrażania podziękowania osobom, które dokonały
darowizny na rzecz Fundacji lub w inny sposób przyczyniły się do rozwoju Fundacji.
§ 10.
1. Decyzje w sprawie przyjęcia spadku, zapisu, dotacji lub darowizny podejmuje Zarząd
Fundacji.
2. Fundacja nie może przyjąć zapisu, dotacji lub darowizny, jeżeli w chwili podejmowania
decyzji w tej sprawie wiadomym jest, że są obciążone w sposób uniemożliwiający
skorzystanie z tego dobrodziejstwa.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa
długi spadkowe.
ROZDZIAŁ IV.
ORGANY FUNDACJI
§ 11.
1. Organami Fundacji jest Rada Fundatorów i Zarząd Fundacji.
2. Rada Fundatorów lub Zarząd może powołać inne organy.
3. W skład organów mogą wchodzić Fundatorzy oraz osoby trzecie.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

§ 12.
RADA FUNDATORÓW
Rada Fundatorów składa się ze wszystkich Fundatorów, za wyjątkiem Fundatorów
powołanych do Zarządu.
Zważywszy, że wolą Fundatorów – członków rodziny Waksmundzkich pozostaje
uczestniczenie w Fundacji także małoletniej Joanny Waksmundzkiej, córki Jacka i Iwony
Waksmundzkich, Fundatorzy postanawiają, iż Joanna Waksmundzka po osiągnięciu przez
nią pełnoletniości, wejdzie w skład Rady Fundatorów.
Uchwałą Rady Fundatorów do składu Rady Fundatorów może zostać powołana osoba
trzecia.
Uchwałą Rady Fundatorów ze składu Rady Fundatorów może zostać odwołana każda
osoba. Dla tego typu przypadku wymagana jest jednomyślność wszystkich pozostałych
członków Rady Fundatorów.
Za wyjątkiem decyzji, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3, w § 19 ust. 2 oraz w § 26 ust. 1
Rada Fundatorów nie podejmuje decyzji wiążących dla Zarządu Fundacji.
Członkowie Rady Fundatorów mogą działać indywidualnie bądź wspólnie.

§ 13.
1. Do kompetencji Rady Fundatorów należy:
a) proponowanie nowych kierunków i sposobów działania Fundacji,
b) opiniowanie działalności Fundacji,
c) ocena pracy Zarządu,
d) doradztwo w sprawach, o które zwróci się Zarząd,
e) kierowanie pytań do Zarządu na temat działania Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundatorów należy także:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji i innych organów,
b) udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
c) reprezentowanie Fundacji w stosunkach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu,
d) zatwierdzanie sprawozdania finansowego.

3. W przypadku nie udzielenia członkom Zarządu absolutorium oraz w przypadku nie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego, Rada Fundatorów może odwołać członków
Zarządu.
4. W przypadkach o jakich mowa jest w ust. 3 powyżej, wymagana jest jednomyślność
wszystkich członków Rady Fundatorów. Decyzja taka musi zawierać uzasadnienie
merytoryczne.
§ 14.
1. Rada Fundatorów wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Fundatorów:
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Kadencja poszczególnych członków Prezydium Rady Fundatorów trwa 3 lata.
3. Dopuszcza się możliwość ponownego wyboru tych samych członków Rady Fundatorów
na dotychczas zajmowane stanowisko w Prezydium Rady Fundatorów.
4. Członkostwo, jak i sprawowanie funkcji w Radzie Fundatorów, jest honorowe.
§ 15.
1. Rada Fundatorów pracuje na posiedzeniach, które zwołuje w razie potrzeby
Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Prezydium Rady w porozumieniu z Zarządem
Fundacji.
2. Zwoływanie posiedzeń Rady Fundatorów nie jest obowiązkowe.
3. Dostarczenie powiadomienia o terminie posiedzenia Rady Fundatorów i porządku jego
obrad może być dokonane w każdy możliwy sposób, w tym telefonicznie, byleby
umożliwiło członkom Rady Fundatorów zapoznanie się z jego treścią.
4. O terminie posiedzenia Rady Fundatorów należy zawiadomić najpóźniej na tydzień przed
okeślonym terminem posiedzenia.
5. Dopuszcza się pracę Rady Fundatorów w trybie pisemnym lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.
6. W posiedzeniach Rady Fundatorów uczestniczy każdorazowo Prezes Zarządu Fundacji
lub inny członek Zarządu wskazany przez Prezesa. Dotyczy to także innego sposobu
komunikowania się członków Rady Fundatorów.
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§ 16.
Rada Fundatorów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Statut
stanowi inaczej.
W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Prezydium Rady
Fundatorów, o ile bierze on udział w podejmowaniu uchwały. W przeciwnym razie
decyduje głos Fundatora najstarszego wiekiem.
Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Rady Fundatorów zażąda
głosowania tajnego.
Uchwały powinny być protokołowane przez Sekretarza Prezydium Rady Fundatorów,
o ile bierze on udział w podejmowaniu uchwał. W przeciwnym razie czynności
protokolarne wykonuje Fundator najmłodszy wiekiem.
Do obradowania i do podejmowania ważnych uchwał Rady Fundatorów wystarcza, jeśli
na posiedzeniu stawi się 2 członków Rady Fundatorów lub taka też liczba weźmie udział
w głosowaniu za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób, pod warunkiem
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zgodności ich opinii i głosów. Oddawanie głosów za pomocą poczty elektronicznej
możliwe jest, jeżeli członek Rady Fundatorów wyrazi na to zgodę na piśmie podając swój
adres e-mail.
§ 17.
ZARZĄD FUNDACJI
Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej
majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) przygotowanie planów merytorycznych i finansowych działalności Fundacji,
b) opracowywanie i uchwalanie regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych
Fundacji,
c) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
d) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
e) przyznawanie dyplomów, odznaczeń, nagród pieniężnych i rzeczowych oraz
darowizn,
f) prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalanie warunków zatrudnienia i zasad
wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników
Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów
cywilnoprawnych,
g) zawieranie i rozwiązywanie umów z pracownikami Fundacji oraz osobami
współpracującymi z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych; tworzenie
i znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych,
h) podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady
Fundatorów i innych organów.
§ 18.
Zarząd składa się z co najmniej 3 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą
Rady Fundatorów.
Liczbę członków Zarządu ustala Rada Fundatorów poprzez wybór nowych członków
Zarządu na kolejną kadencję.
§ 19.
Kadencja Zarządu wynosi 3 lata.
Przed upływem kadencji każdy członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany
przez Radę Fundatorów. Decyzja taka musi zawierać uzasadnienie merytoryczne.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej wymagana jest jednomyślność
wszystkich członków Rady Fundatorów.
§ 20.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał. Posiedzenia Zarządu
zwołuje się w miarę potrzeby.
O posiedzeniu Zarządu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich
członków Zarządu nie później niż na tydzień przed terminem posiedzenia.
Dopuszcza się możliwość prac Zarządu w trybie pisemnym, za pomocą poczty
elektronicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość. Oddawanie głosów

za pomocą poczty elektronicznej możliwe jest, jeżeli członek Zarządu wyrazi na to zgodę
na piśmie podając swój adres e-mail. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie
Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

1.
2.
3.
4.

§ 21.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
Głosowanie jest jawne, chyba, że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania
tajnego.
Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu
członków Zarządu. Każdorazowo Zarząd wybiera spośród swego grona protokolanta.
Do ważności uchwał i decyzji Zarządu, podejmowanych zarówno na posiedzeniu, jak
i drogą email lub w inny sposób, pod warunkiem zgodności opinii, wystarcza aktywność
2 członków.

§ 22.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu samodzielnie.
§ 23.
Członkostwo w Zarządzie jest honorowe.
§ 24.
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
Fundatorów, członków Zarządu i Rady Fundatorów, członków innych organów,
pracowników oraz osób, 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”,
2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Rady Fundatorów
i Zarządu, członków innych organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Rady Fundatorów
i Zarządu, członków innych organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio
wynika ze statutowego celu Fundacji lub Fundatora.
ROZDZIAŁ V.
ZMIANA STATUTU FUNDACJI
§ 25.
1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Zarząd.
2. Zmian statutu może także dokonać Prezes Zarządu samodzielnie.

3. Fundacja może zmienić swoje cele, w szczególności poprzez ich konkretyzację,
rozszerzenie bądź też wyłączenie. W szczególności jest to możliwe, gdy dotychczasowe
cele stały się sprzeczne z prawem, utraciły publiczny charakter lub stały się
niewykonalne, a także gdy nastąpiło całkowite zrealizowanie celów.
ROZDZIAŁ VI.
LIKWIDACJA FUNDACJI
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§ 26.
Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku,
a także gdy tak postanowi Rada Fundatorów lub Zarząd.
Decyzję o likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania się jej środków finansowych
i majątku podejmuje Zarząd, który w takim przypadku powołuje likwidatora lub
likwidatorów Fundacji. Likwidatorami mogą być członkowie ostatniego Zarządu lub inne
osoby powołane przez Zarząd Fundacji.
Likwidator lub likwidatorzy zobowiązani są podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne
i faktyczne, zmierzające do ściągnięcia wierzytelności Fundacji, wypełnienia zobowiązań
Fundacji oraz upłynnienia jej majątku.
Po zakończeniu likwidacji, likwidator lub likwidatorzy zobowiązani są do przedłożenia
Radzie Fundatorów pisemnego sprawozdania na dzień zakończenia likwidacji
z przeprowadzonej likwidacji oraz złożenia odpowiednich wniosków o wykreślenie
Fundacji z właściwych rejestrów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Środki majątkowe pozostające po likwidacji Fundacji, Fundacja przeznacza na cele
określone w §5 niniejszego Statutu.
ROZDZIAŁ VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.
Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.
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§ 28.
Dopuszcza się możliwość połączenia Fundacji z inną fundacją.
Dopuszcza się możliwość podziału Fundacji na inne fundacje.
Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w innych organizacjach,
w tym w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach
statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji. Decyzję w przedmiocie,
o którym mowa w ust. 1-3, podejmuje Zarząd Fundacji.
Statut wchodzi w życie i obowiązuje od dnia wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru
Sądowego.
Niniejszy Statut został ustalony przez Fundatorów zgodnie z warunkami wynikającymi
z przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz.
203 ze zm.) oraz określonymi w akcie ustanowienia Fundacji.

