
STATUT FUNDACJI MUNDI PLUMARII

Rozdział I.

Postanowienia ogólne 

§1

Fundacja  pod  nazwą  FUNDACJA  MUNDI  PLUMARII,  powołana  została  przez 
Pana Pawła Piotra Nijakowskiego, zwanego dalej „Fundatorem", aktem notarialnym 
dotyczącym oświadczenia woli  o  ustanowieniu  Fundacji,  sporządzonym w  dniu  9 
kwietnia  2014r.  przez  notariusz  Magdalenę  Walter,  prowadzącą  kancelarię 
notarialną w Poznaniu przy ul. Niecałej nr 12/3, Repertorium A nr 350/2014, działa 
na podstawie prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

§4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§5

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych, Fundacja 
może  prowadzić  działalność  w  kraju  i  poza  granicami  Rzeczypospolitej 
Polskiej.

3. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy na języki obce.

4. Realizacja  zadań  statutowych  Fundacji  może  być  prowadzona  we 
współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie 
przez  Fundację  innych  organizacji  pożytku  publicznego,  a  także 
przystępowanie do spółek i fundacji.

§6

Fundacja  jest  organizacją  pozarządową  prowadzącą  działalność  pożytku 
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego  i  o wolontariacie  (ustawa  o  działalności  pożytku  publicznego)  (Dz.U. 
2003 r. Nr 96 poz. 873).



§7

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami  i  wyróżnieniami  osobom  fizycznym  i  prawnym  zasłużonym  dla  celów 
obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§8

Nadzór  nad  działalnością  Fundacji  sprawuje  minister  właściwy  ds.  kultury  i 
dziedzictwa narodowego. 

Rozdział II. 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 9

Celem Fundacji jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa polskiego, w zakresie 
oświaty  i  edukacji,  jak  również  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i  tradycji,  w 
szczególności poprzez:

1. restytucję  dawnych  strojów  i  zwyczajów  różnych  społeczności  na  terenach 
Rzeczypospolitej Polskiej,  

2. restytucję  znaków  i  oznaczeń  heraldycznych,  emblematów  i  symboli 
historycznych organizacji społecznych,

3. rozwijanie  umiejętności  rękodzielniczych  i  wdrażanie  historycznych 
technologii rzemieślniczych,

4. poszukiwanie  i  gromadzenie  wiedzy  z  zakresu  dawnego  rzemiosła  i 
umiejętności czeladniczych oraz mistrzowskich,

5. edukowanie  poprzez  rozpowszechnianie  wiedzy  o  zwyczajach,  obrzędach, 
kulturze społeczności rzemieślników.

§ 10

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

1. prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości niesione 
przez rzemiosło i organizacje zrzeszające rękodzielnictwo,

2.  inicjowanie,  organizowanie  i  wspieranie  przedsięwzięć  na  rzecz  rozwoju  i 
popularyzacji  kultury,  w  tym  historycznych  form  kształtowania  wizerunku 
poprzez ubiór lub oznaczenia,



3.  integrowanie  środowisk  oraz  osób  zainteresowanych  realizacją  celów 
Fundacji,

4.  świadczenie  pomocy  organizacyjnej,  finansowej  oraz  rzeczowej  osobom  i 
jednostkom  podejmującym  i  prowadzącym  działalność  w  zakresie  celów 
Fundacji,

5. pomoc  w  realizacji  projektów  związanych  z  promocją  kultury  polskiej  w 
Polsce i za granicą,

6.  skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji oraz organizowanie spotkań 
służących wymianie doświadczeń, działalność edukacyjną,

7.  zbieranie,  selekcjonowanie  i udostępnianie  informacji o  rzadkich zawodach 
oraz zanikających umiejętnościach rzemieślniczych;

8.  analizowanie  i  opracowywanie  wynikających  z  nich  rezultatów  i  ich 
upowszechnianie,

9.  popularyzowanie  celów  Fundacji  w  środkach  masowego  przekazu  oraz 
promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji,

10.  prowadzenie  działalności  wydawniczej,  finansowanie  wydawnictw  i 
czasopism  popularyzujących  cel  Fundacji,  przygotowywanie  warsztatów  i 
pokazów,

11.  dofinansowywanie imprez wystawienniczych lub eventowych,

12.  organizowanie konferencji, seminariów, prelekcji i wykładów,

13.  współpracę  z  osobami  fizycznymi  i  prawnymi  oraz  organizacjami 
samorządowymi,  rządowymi  i  pozarządowymi,  w  tym  zagranicznymi  i 
międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celem Fundacji,

14.  organizowanie współpracy międzynarodowej dotyczącej celu Fundacji.

15.  Fundacja  realizuje  swoje cele  również poprzez pozyskiwanie  i  rozdzielanie 
funduszy  otrzymywanych  przez  Fundację,  pozyskiwanie  środków 
pieniężnych z budżetu Unii Europejskiej,

16. Dla  realizacji  celu  statutowego  Fundacja  prowadzi  nieodpłatną  działalność 
pożytku publicznego.

§11

Dla  osiągnięcia  swych  celów  Fundacja  może  wspierać  działalność  innych 
podmiotów, osób prawnych  i  fizycznych, których działalność  jest zbieżna z celami 
Fundacji.



Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§12

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora 
na  podstawie  aktu  notarialnego  przywołanego  na  wstępie  oraz  mienie 
nabyte w toku działania Fundacji.

2. Realizacja  celów  Fundacji  finansowana  jest  z  funduszu  założycielskiego 
oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych 
w niniejszym statucie.

3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

i) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

ii) dotacji, datków i subwencji osób prawnych,

iii) dochodów  uzyskanych  z  akcji  promocyjnych,  zbiórek  i  imprez 
publicznych, prowadzonych przez Fundację,

iv) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za 
granicą,

v) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,

vi) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,

vii) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.

4. Dochody  Fundacji  mogą  być  przeznaczane  wyłącznie  na  realizację 
statutowego  celu Fundacji.

§ 13

Majątek Fundacji nie może być:

1. wykorzystywany w celu udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań 
majątkiem  Fundacji  w  stosunku  do  członków  Zarządu  Fundacji  lub 
pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub 
pracownicy  Fundacji  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, zwanych dalej „osobami bliskimi",



2. przekazywany  na  rzecz  Fundatorów,  członków  organów  lub  pracowników 
Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności  jeżeli przekazanie  to następuje bezpłatnie  lub na 
preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywany na  rzecz Fundatorów członków organów  lub pracowników 
Fundacji i oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich,  chyba  że  to  wykorzystanie  jest  bezpośrednio  związane  z 
wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

§ 14

W  przypadku  powołania  Fundacji  do  dziedziczenia,  Zarząd  Fundacji  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.

§ 15

Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

§ 16

1. Fundacja prowadzi gospodarkę  finansową  i ewidencję księgową zgodnie z 
przepisami  obowiązującymi  osoby  prawne,  z  uwzględnieniem  przepisów 
dotyczących organizacji pożytku publicznego.

2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

3. Pierwszy  rok  obrachunkowy  rozpoczyna  się  z  momentem  rozpoczęcia 
działalności przez fundację, a kończy 31 grudnia 2014 roku.

4. Fundacja  składa  właściwemu  ministrowi  corocznie  do  dnia  31  grudnia, 
sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

Rozdział IV.

Organy Fundacji

§17

1. Organami Fundacji są:

i  Zarząd Fundacji,

2. Uchwały  organów  Fundacji  zapadają  zwykłą  większością  głosów  w 
obecności  co  najmniej  połowy  członków,  chyba,  że  niniejszy  Statut  lub 



regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami 
niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

Rozdział V.

Zarząd Fundacji

§ 18

1. Zarząd może  być  jednoosobowy  lub wieloosobowy. Na  czele  Zarządu  stoi 
Prezes  powoływany  i  odwoływany,  podobnie  jak  pozostali  członkowie 
Zarządu,  przez  Fundatora.  W  skład  Zarządu  może  wejść  sam  Fundator 
osobiście. 

2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes, powoływani są na czas nieokreślony.

3. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu w przypadku 
gdy  Zarząd  jest  jednoosobowy  lub  Prezes  Zarządu  samodzielnie  bądź 
dwóch członków Zarządu działających łącznie w przypadku gdy Zarząd jest 
wieloosobowy.

4. Zasady wynagradzania członków Zarządu określa Fundator.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 
kwartał.

6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

i. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,

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

iii. śmierci członka Zarządu.

8. Fundator może odwołać Członka Zarządu w każdym czasie w razie :

i. wykonywania  działalności,  której  charakter  uniemożliwia  należyte 
wykonywanie funkcji członka Zarządu,

ii. choroby,  ułomności  lub  utraty  sił    powodujących  trwałą  niezdolność 
do sprawowania tej funkcji,

iii.  przekroczenia 75. roku życia,

iv. istotnego naruszenia postanowień Statutu.



9. Zarząd  Fundacji  w  całości  lub  jego  poszczególni  członkowie  mogą  być 
odwołani przez Fundatora w każdym czasie.

§ 19

1. Zarząd działa według Regulaminu ustalanego przez Fundatora. 

2. Do  kompetencji  Zarządu  należą  wszelkie  sprawy  niezastrzeżone  w 
niniejszym  Statucie  do  kompetencji  innych  organów  Fundacji,  a  w 
szczególności Zarząd:

i. organizuje  i  prowadzi  działalność  Fundacji  zgodnie  z  jej  statutem  i 
obowiązującymi przepisami oraz odpowiada za realizację jej celów,

ii. reprezentuje Fundację na zewnątrz,

iii. sprawuje  zarząd  majątkiem  Fundacji  łącznie  z  przyjmowaniem 
spadków, darowizn i zapisów,

iv. tworzy likwiduje przedstawicielstwa, oddziały, biura, zakłady, agencje i 
inne  jednostki, placówki Fundacji w kraju  i za granicą, określając  ich 
zasięg terytorialny, przedmiot działalności, organy i ich kompetencje,

v. sporządza  sprawozdania  z  działalności  Fundacji,  w  tym  również 
sprawozdania finansowe,

vi. realizuje szczególne decyzje darczyńców, o ile nie są one sprzeczne 
z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,

vii. prowadzi  politykę  kadrową,  w  tym  określa  wielkość  zatrudnienia, 
zasady  wynagrodzenia  oraz  wielkość  środków  przeznaczonych  na 
wynagrodzenia.

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów; w przypadku równej 
liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

4. Do podjęcia ważnych uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy 
członków Zarządu, w tym Prezesa.

5. W  przypadku  gdy  Zarząd  jest  jednoosobowy  decyzje  i  rozstrzygnięcia 
podejmuje Prezes Zarządu w formie zarządzeń. 

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 
raz na kwartał.



7.  W  umowie  między  Fundacją,  a  członkami  Zarządu  oraz  w  sporze  z  nimi 
Fundację reprezentuje Fundator lub powołany przezeń pełnomocnik. 

Rozdział VI. 

Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji

§ 20

1. Dla  efektywnego  realizowania  swoich  celów,  Fundacja  może  tworzyć 
oddziały w kraju i za granicą.

2. Decyzję  w  przedmiocie  utworzenia  oddziału  podejmuje  Zarząd  Fundacji  w 
drodze  uchwały  podjętej  zwykłą większością  głosów po  zapoznaniu  się  ze 
stanowiskiem właściwego ministra. 

§ 21

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z 
inną fundacją.

2. Połączenie  nie  może  nastąpić,  jeżeli  w  jego  wyniku  mógłby  ulec  istotnej 
zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję w  przedmiocie  połączenia  podejmuje  Fundator  po  zapoznaniu  się 
ze stanowiskiem właściwego ministra.

Rozdział VII.

Zmiany Statutu i Celu Fundacji

§ 22

1. Decyzję  w  przedmiocie  zmiany  Statutu  lub  celu  Fundacji  podejmuje 
Fundator.

2. Statut  Fundacji  i  cel  Fundacji  mogą  być  zmienione  przez  Fundatora  z 
własnej  inicjatywy  lub  na  wniosek  Zarządu  Fundacji.  Zmiana  Statutu 
dotycząca  celu  Fundacji,  może  polegać  na  poszerzeniu  lub  uzupełnieniu 
celu  bez  naruszenia  jego  istotnych  założeń  wynikających  z  aktu 
fundacyjnego.

Rozdział VIII. 

Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§23



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

2. Decyzję  o  likwidacji  Fundacji  podejmuje  Fundator.  W  przypadku  podjęcia 
przez  Fundatora  decyzji  o  rozwiązaniu  Fundacji,  lub  w  razie  likwidacji 
Fundacji na mocy ustawy w innym trybie, Fundator wyznacza jej likwidatora, 
określa sposób likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku Fundacji zgodnie 
z celami Fundacji.

3. Z chwilą ustanowienia likwidatora wygasają uprawnienia Zarządu Fundacji i 
sprawy należące do Zarządu Fundacji należą od tej chwili do likwidatora.

4. O  likwidacji  Fundacji  Zarząd  Fundacji  lub  Fundator  informuje  ministra 
właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego. 

Rozdział IX.

Postanowienia końcowe

§24

Statut  wchodzi  w  życie  z  dniem  zarejestrowania  Fundacji  w  Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 


