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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Fundatorów Fundacji Smolin Andruszewski  
nr 4/2019 z dnia 22.02.2019 r.  

 

 

STATUT FUNDACJI SMOLIN ANDRUSZEWSKI 

tekst jednolity na dzień 22.02.2019 r. po aneksach nr 1 i 2 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Fundacja pod nazwą „Smolin Andruszewski” - dalej Fundacja - ustanowiona przez Macieja 
Witkowskiego, Cezarego Andruszewskiego i Huberta Andruszewskiego, zwanych dalej 
Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Radosławem Wiśniowskim 
w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 1 w dniu 14 października 2013 roku, 
działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu. 

2. Fundacja zostaje powołana na czas nieoznaczony. 

 

§2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§3 

Siedzibą Fundacji jest Lipie, gmina Głogów Małopolski, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie. 

 

§4 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 
wybranych językach obcych. 

 

§5 

1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Fundacja Smolin Andruszewski”. 

2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, okolicznościowe i przyznawać je wraz z 
innymi nagrodami niepieniężnymi i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym 
dla Fundacji. 
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Cele i zasady działania Fundacji. 

§6 

Celami Fundacji są: 

1. Opieka nad spuścizną artystyczną Jana Andruszewskiego i Zygmunta Andruszewskiego jr. 

2. Odbudowa dworu w Smolinie, założenie i prowadzenie tamże muzeum oraz wyposażenie go w 
zachowany – oryginalny wystrój, nadto rewitalizacja otaczającego dwór parku i alej.  

3. Opieka nad grobami rodziny Andruszewskich w Polsce oraz na Ukrainie, w szczególności 
grobowcem Andruszewskich oraz grobowcem Zofii z Zawadzkich Krynickiej posadowionymi na 
terenie zespołu cerkiewnego w Radrużu.  

4. Wspieranie i prowadzenie programów i projektów naukowych, edukacyjnych i kulturalnych 
oraz ewentualnie socjalnych i gospodarczych – o ile dwa ostatnie służą wsparciu pierwszych 
trzech.   

5. Wspieranie działań na rzecz opieki nad zabytkami kultury materialnej i duchowej na terenie 
powiatu lubaczowskiego.  

6. Popularyzacja myśliwskiego, rybackiego i jeździeckiego dziedzictwa kulturowego i 
gospodarczego opartego na tradycji Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, w szczególności 
działalność na rzecz rozwoju polskiego łowiectwa, jeździectwa oraz sektora rybołówstwa i 
akwakultury.  

7. Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego Roztocza.  

8. Wspieranie i prowadzenie działań na rzecz zachowawczej hodowli rodzimych gatunków 
zwierząt i roślin.  

 

§7 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Zarządzanie środkami finansowymi pochodzącymi z majątku Fundacji. 

2. Działalność naukową, badawczą, edukacyjną i popularyzatorską. 

3. Wydawnictwa i publikacje książkowe oraz na elektronicznych nośnikach i inne. 

4. Konferencje, wystawy, konkursy, koncerty, przedstawienia, wykłady, prelekcje oraz inne 
przedsięwzięcia publiczne.  

5. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi. Ponadto współpracę z krajowymi i 
zagranicznymi uczelniami wyższymi publicznymi i prywatnymi oraz innymi placówkami 
naukowymi i oświatowymi publicznymi i prywatnymi, organizacjami pozarządowymi, 
przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi.  

6. Finansowanie przedsięwzięć i działań osób służących celom statutowym Fundacji.   
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§8 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, 
zbieżną z jej celami. 

 

§9 

Cele Fundacji mogą zostać zmienione na mocy jednomyślnej uchwały Rady Fundatorów. 

 

§10 

Niedopuszczalnym jest: 

1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 
członków organów lub pracowników Fundacji 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, 

2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków ich 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. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz 
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, 

4. nabycie na rzecz Fundacji na preferencyjnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 
których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich. 

 

Majątek i dochody Fundacji. 

§ 11 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.500 (słownie: tysiąc pięćset złotych 
00/100) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działalności. 

 

§ 12 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1. darowizn, spadków i zapisów, 

2. dotacji, subwencji i grantów, 

3. imprez publicznych i zbiórek – po uzyskaniu stosownego zezwolenia, 

4. jej majątku, 
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5. działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących realizacji statutowych celów 
Fundacji, 

6. funduszy Unii Europejskiej. 

 

Działalność gospodarcza Fundacji 

§ 13 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług i sprzedaży 
towarów w rozmiarach służących realizacji statutowych celów Fundacji w zakresie: 

1. PKD 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych, 

2. PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt 

gospodarskich, 

3. PKD 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność 

usługową, 

4. PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach 

śródlądowych, 

5. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet, 

6. PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 

7. PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 

8. PKD 58.11.Z Działalność wydawnicza, 

9. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych, 

10. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane  

11. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 

12. PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych, 

13. PKD 91.02.Z Działalność muzeów, 

14. PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem. 

 

§ 14 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków, zapisów oraz 
funduszy europejskich mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem 
woli przekazującego środki. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa 
składa Zarząd Fundacji. 
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3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, o ile w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że 
stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

§ 15 

Wszelkie dochody Fundacji przeznaczane są na realizację jej celów statutowych. 

 

Władze Fundacji. 

§ 16 

Władzami Fundacji są Rada Fundatorów i Zarząd Fundacji. 

 

Rada Fundatorów. 

§ 17 

1. Rada Fundatorów jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundatorów składa się z trzech członków. 

3. W skład pierwszej Rady Fundatorów z mocy Statutu wchodzą Fundatorzy. 

4. Następnych członków Rady Fundatorów na miejsce osób które przestały pełnić tę funkcję, 
powołuje swą uchwałą Rada Fundatorów. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundatorów i przez to 
pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundatorów, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundatorów. Fundatorzy nie mogą być w ten 
sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundatorów. 

6. Członkostwo w Radzie Fundatorów ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub 
śmierci członka Rady. 

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

8. Fundatorzy nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Fundacji. 

9. Rada Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady 
Fundatorów kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje zebrania Rady oraz im 
przewodniczy. 

10. Członkowie Rady Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach organu, 
z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach 
tych organów, w tym kosztów podróży. 
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§ 18 

1. Rada Fundatorów zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundatorów zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu 
lub Członka Rady Fundatorów, zgłoszony na piśmie. 

3. Rada Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów chyba, że 
niniejszy Statut stanowi inaczej.  

 

§ 19 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia. 

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom 
Zarządu absolutorium. 

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

6. Nadzór nad działalnością Fundacji. 

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o 
likwidacji Fundacji. 

8. Ustanawianie odznak, medali honorowych i okolicznościowych, innych nagród niepieniężnych i 
wyróżnień oraz ich przyznawanie osobom fizycznym lub prawnym zasłużonym dla Fundacji.  

9. Uchwalanie Statutu Fundacji oraz jego zmian, z zastrzeżeniem § 24 niniejszego Statutu. 

 

§ 20 

Rada Fundatorów w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i informacji dotyczących 
działalności Fundacji, 

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 

Zarząd Fundacji 

§ 21 

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Radę Fundatorów na 
pięcioletnią kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez jedną lub więcej niż jedną kadencję. 
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3. Rada Fundatorów powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu. W przypadku powołania zarządu 
jednoosobowego powołana w jej skład osoba pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu. 

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę 
Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez 
wszystkich członków Rady. 

 

§ 22 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

b. uchwalanie regulaminów, 

c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 
Fundacji, 

e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 
innych organów, 

f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

g. zawieranie wszelkich umów, z zastrzeżeniem iż zaciągnięcie zobowiązania lub 
rozporządzenie prawem powyżej kwoty 500.000,-PLN (pięćset tysięcy złotych 00/100) 
wymaga zgody Rady Fundatorów wyrażonej w formie jednomyślnej uchwały, 

h. występowanie z wnioskiem w przedmiocie zmian Statutu Fundacji, połączenia z inną 
fundacją oraz likwidacji Fundacji. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego 
członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących 
do zadań Fundacji. 

6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. W stosunkach pracy 
pomiędzy Członkami Zarządu Fundacji a Fundacją, Rada Fundatorów reprezentuje 
Pracodawcę. 

7. Zarząd co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundatorów roczne 
sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły. 
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Reprezentacja Fundacji 

§ 23 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub w 
przypadku powołania jednoosobowego zarządu - Prezes Zarządu samodzielnie. 

 

Zmiana Statutu 

§ 24 

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje jednogłośną uchwałą Rada Fundatorów z własnej 
inicjatywy – po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji lub na umotywowany wniosek Zarządu 
Fundacji. 

2. Zmiany Statutu mogą w szczególności dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została 
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

 

Połączenie z inną fundacją. 

§ 25 

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

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej 
zmianie cele Fundacji. 

 

§ 26 

Połączenie z inną fundacją następuje w drodze jednomyślnej uchwały Rady Fundatorów na wniosek 
Zarządu Fundacji.  

 

Likwidacja Fundacji. 

§ 27 

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

2. Rada Fundatorów w drodze uchwały przeznacza majątek pozostały po likwidacji.  

3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundatorów w drodze jednomyślnej 
uchwały. 

 

§ 28 

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek Zarządu 
Fundacji. 
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Postanowienia końcowe. 

§ 29 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową na podstawie obowiązujących ustaw.  

 

§ 30 

Fundacja składa właściwemu Ministrowi sprawozdanie ze swej działalności na zasadach 
przewidzianych ustawą.  

 

§ 31 

Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

§ 32 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 
r. o Fundacjach. 

 

§ 33 

Niniejszy Statut sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

Fundatorzy: 

 

Maciej Witkowski 

 

Cezary Andruszewski 

 

Hubert Andruszewski 


