
 
STATUT FUNDACJI NUNC CULTURA 

tekst jednolity z dn. 17 maja 2021 r. 

przyjęty uchwałą Fundatora nr 6/2021 z dn. 17 maja 2021 r. 

 

sporządzony na podstawie statutu uchwalonego dn.24 lutego 2021 r. i zmian statutu przyjętych 

uchwałą Fundatora nr 6/2021 z dn. 17 maja 2021 r. 

 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§1. 

 
Fundacja pod nazwą „Nunc Cultura”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Tomasza 
Mroczkowskiego zwanym dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 24.02.2021 
roku w kancelarii notarialnej we Wrześni przy ul. Jana Pawła II 32,przed notariuszem Kazimierzem 
Karciarzem, Repertorium A numer 972/2021. 
 

§2. 
 

1. Fundacja posiada osobowośd prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 
1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu. 

2. Fundacja może używad pieczęci i pieczątek z nazwą Fundacji. 
3. Fundacja może posiadad własną odznakę, godło oraz wydawad legitymacje. 
4. Fundacja może ustanowid odznaki i medale honorowe oraz przyznawad je, wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych 
przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 
6. Fundacja nie działa przy żadnej partii politycznej i jest to organizacja całkowicie apolityczna. 
 

§3. 
 

1. Siedzibą Fundacji jest Orzechowo. 
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Fundacja może prowadzid działalnośd poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 
4. Fundacja dla wykonywania celów statutowych może tworzyd oddziały, filie i placówki – w kraju 

oraz przedstawicielstwa za granicą. 
 

§4. 
 

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

§5. 
 

Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalnośd pożytku publicznego w sposób 
umożliwiający nabycie przez nią statusu organizacji pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 
Rozdział 2 

Cele i zasady działania Fundacji 
 



 
§6. 

 
Celem Fundacji jest: 
1. Podejmowanie działao zmierzających do ochrony kultury i dziedzictwa narodowego w tym 

historycznego, przyrodniczego, kultury ludowej i ochrony zabytków. 
2. Propagowanie działao edukacyjnych w tematyce związanej z ochroną dóbr kultury. 
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury. 
4. Edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na rzecz regionalnych wartości kulturowych, 

przyrodniczych i społecznych. 
5. Wspieranie budowania i popularyzacja wiedzy o dobrach kultury i dziedzictwie narodowym na 

terenie kraju i poza granicami. 
6. Prowadzenie działao edukacyjnych i promocyjnych związanych z dziedzictwem historycznym i 

kulturowym. 
7. Promocja regionu i jego dóbr kultury, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Wielkopolski, a 

także promowanie Polski za granicą. 
8. Podejmowanie działao prowadzących do integracji europejskiej i rozwijania kontaktów między 

społecznościami poprzez kulturę. 
9. Rozwój kapitału ludzkiego przyczyniającego się do wzrostu spójności społecznej. 
10. Podejmowanie wszelkich działao wspomagających rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej.  
11. Prowadzenie działao wspierających osoby niepełnosprawne oraz w wieku emerytalnym 

poprzez działania wspierające, integrujące, a także działania prowadzące do wyrównywania 
szans i zapobiegania wykluczeniom. 

12. Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych – w kraju i za 
granicą – zainteresowanych i wspierających jej cele. 

 
§ 7. 

 
1. Fundacja może realizowad swoje cele poprzez wykonywanie zadao w zakresie:  

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) działalności charytatywnej; 
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
8) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
9) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
11) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
13) turystyki i krajoznawstwa; 
14) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeostwami; 
15) promocji i organizacji wolontariatu; 
16) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 
17) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
18) promocji Polski za granicą; 
19) działalności na rzecz rodziny, macierzyostwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka; 
20) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
21) działalności na rzecz organizacji prowadzących działalnośd pożytku publicznego. 



 
2. Fundacja realizuje swoje cele, zadania i przedsięwzięcia: 

1) we współpracy z organami administracji paostwowej oraz samorządowej, placówkami 
oświatowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi, 

2) przy pomocy własnych struktur organizacyjnych lub przez zlecenie zadao innym 
podmiotom, 

3) poprzez wspieranie, w tym finansowe, innych organizacji pozarządowych realizujących 
podobne cele, 

4) w innej stosownej formie organizacyjnej, logistycznej, technicznej i finansowej. 
 

§8. 
 

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
2. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację wymaga dokonania zmiany niniejszego 

Statutu. 
3. Fundacja prowadzi działalnośd pożytku publicznego zarówno odpłatnie bądź nieodpłatnie w 

zakresie wskazanym w § 6 i 7 Statutu. 
 

§ 9. 
 

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierad działalnośd innych podmiotów, 
prowadzących działalnośd zbieżną z celami Fundacji. 

2. Fundacja może byd członkiem organizacji społecznych i gospodarczych. 
 

Rozdział 3 
Organy i organizacja Fundacji 

 
§ 10. 

1. Organami Fundacji są: 
1) Rada Fundacji, w dalszej części statutu zwana Radą, 
2) Zarząd Fundacji, w dalszej części statutu zwany Zarządem. 

2. Członkowie Rady nie mogą otrzymywad wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie z 
wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej, niż 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 
Rada Fundacji 

§ 11. 
 
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków. 
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce 

osób, które przestały pełnid tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją 
Rada. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go 
członkostwa w Radzie, może nastąpid w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez 
pozostałych członków Rady. Fundator nie może byd w ten sposób pozbawiony członkostwa w 
Radzie. 

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

6. Nie można łączyd członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub 
ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

7. Członkiem Rady Fundacji nie może byd osoba: 



 
1) pozostająca z którymkolwiek z członków Zarządu w stosunku pokrewieostwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia lub 
2) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
8. W razie nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w 

Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas trwania stosunku pracy. 
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami 

Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 
 

§ 12. 
 

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku. 
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub 

Fundatora, zgłoszony na piśmie. 
3. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony. 
4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą byd zwoływane listem poleconym, kurierem, pocztą 

elektroniczną, faksem, telefonicznie, poprzez komunikatory elektroniczne, na co najmniej 7 dni 
przed planowanym posiedzeniem. 

5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywad się zdalnie w oparciu o obowiązujące przepisy 
prawa. 

6. O posiedzeniu muszą zostad poinformowani wszyscy członkowie Rady Fundacji. 
7. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej połowy członków Rady chyba, że Statut stanowi inaczej. W razie 
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

8. Uchwały Rady Fundacji mogą zostad powzięte pomimo braku formalnego zwołania 
posiedzenia, o ile wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia lub 
podjęcie określonej uchwały. 

9. Członek Rady Fundacji uczestniczy w posiedzeniach osobiście i nie może byd reprezentowany 
na nich przez pełnomocnika. 

10. W obradach Rady Fundacji mogą brad udział: przedstawiciel Fundatora oraz inne zaproszone 
osoby, w szczególności członkowie Zarządu. 

11. Zgodę na udział innych osób niż przedstawiciel Fundatora w posiedzeniach Rady Fundacji 
wyraża Przewodniczący Rady Fundacji. 

12. Udział innych osób w posiedzeniach Rady Fundacji może mied charakter informacyjny lub 
doradczy. Osobom zaproszonym nie przysługuje prawo głosu nad uchwałami Rady Fundacji. 
 

§ 13. 
 

Do zadao Rady należy: 
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia. 
3. Ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie corocznych sprawozdao, w tym finansowych 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 zmianie statutu, połączeniu z inną 

Fundacją lub o likwidacji Fundacji. 
8. Rada nie może odwoład z funkcji członka Zarządu Fundatora. 
 

§14. 
 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadao jest uprawniona do: 



 
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Fundacji, 
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 
Zarząd Fundacji 

 
§ 15. 

 
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na 

trzyletnią kadencję. 
2. Funkcję członka Zarządu można pełnid przez więcej niż jedną kadencję. 
3. Prezesem Zarządu zostaje Fundator. 
4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą byd odwołani przez Radę 

Fundacji, przed upływem kadencji, w drodze uchwały Rady podjętej większością 2/3 głosów 
przy obecności co najmniej połowy członków Rady. 
 

§ 16. 
 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadao Zarządu należy w szczególności: 

1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 
2) sporządzanie sprawozdao finansowych Fundacji, 
3) uchwalanie regulaminów, 
4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
5) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 
6) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 

organów, 
7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
8) występowanie z wnioskiem o wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 
9) występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji o połączenia z inną Fundacją, 
10) występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w przedmiocie likwidacji Fundacji. 

3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków Zarządu chyba, że Statut stanowi inaczej. Każdy 
członek Zarządu ma jeden głos. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Prezesa 
Zarządu. 

4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywad się zdalnie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, z inicjatywy innego członka 

Zarządu (dla Zarządu wieloosobowego) lub na wniosek Rady Fundacji, przesyłając informację o 
terminie posiedzenia listem poleconym, kurierem lub pocztą elektroniczną, faksem, 
telefonicznie, poprzez komunikatory elektroniczne, na co najmniej 7 dni przed planowanym 
posiedzeniem, wraz z określeniem porządku obrad. 

7. O posiedzeniu muszą byd powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 
8. Członek Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Zarządu osobiście i nie może byd 

reprezentowany na nich przez pełnomocnika. 
9. Uchwały można powziąd pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia, o ile wszyscy 

członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia lub podjęcie określonej uchwały. 
10. Zarząd może powoływad pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących 

do zadao Fundacji. 
11. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem: 

a) odwołania przez Radę Fundacji, 
b) złożenia rezygnacji, 



 
c) śmierci. 

12. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładad Radzie Fundacji Roczne 
sprawozdanie z działalności Fundacji. 

 
Sposób Reprezentacji 

 
§ 17. 

 
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji jest uprawniony składad każdy z członków Zarządu 

jednoosobowo. 
2. W sprawach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i przed organami administracji 

publicznej, podatkowej i egzekucyjnej do reprezentacji Fundacji jest uprawniony każdy z 
członków Zarządu indywidualnie. 

 
Rozdział 4 

Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 18. 
 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się kwota 1000 zł (słownie: 
jeden tysiąc złotych), wymieniona w § 3 aktu notarialnego o założeniu Fundacji. 

2. Majątek Fundacji stanowią również nieruchomości, rzeczy ruchome, wartości materialne, 
prawne i środki uzyskane w toku jej działania. 

3. Fundacja działa bez chęci zysku, a środki Fundacji będą przeznaczane jedynie na cele 
statutowe, w tym rozwój Fundacji w przyszłości. 

4. Członkowie organów Fundacji (członkowie Zarządu lub Rady Fundacji) nie mogą czerpad 
zysków z działalności Fundacji, za wyjątkiem należnych wynagrodzeo, zwrotu kosztów oraz 
diet. 

 
§ 19. 

 
1. Fundacja pozyskuje środki na realizację swoich celów i pomnaża majątek poprzez: 

1) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji, 
2) organizowanie zbiórek i imprez publicznych, 
3) uzyskiwanie dochodów z majątku Fundacji, w tym z nieruchomości, akcji, udziałów, 

obligacji i innych papierów wartościowych, wkładów na rachunkach bankowych i lokat 
kapitałowych, odsetek bankowych, 

4) uzyskiwanie dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, 
5) pozyskiwanie pomocy publicznej z Unii Europejskiej, 
6) pozyskiwanie wsparcia finansowego od innych organizacji i instytucji, 
7) uzyskiwanie innych przysporzeo majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą byd użyte na realizację 
wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 
§ 20. 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd – za zgodą Rady Fundacji – składa 
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 
 

§ 21. 
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
 



 
Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 
 

§ 22. 
 

W ramach działalności Fundacji zabronione jest podejmowanie następujących działao/czynności: 
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązao majątkiem Fundacji w stosunku do 

członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz 
pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeoskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 
pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 
zwanych dalej „osobami bliskimi”. 

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

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji 
lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub 
po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
§ 23. 

 
1. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem 

przepisów odrębnych, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty. Sprawozdanie 
merytoryczne zawiera częśd dotyczącą działalności pożytku publicznego. 

2. Fundacja sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek 
jego sporządzenia i ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości. Przepisy o 
rachunkowości stosuje się odpowiednio. 

3. Zarząd Fundacji składa organowi nadzoru, określonemu w §4 statutu, corocznie sprawozdania 
ze swej działalności w roku ubiegłym. 

 
Rozdział 6 

Łączenie i likwidacja Fundacji 
 

§ 24. 
 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku 

możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których 
została ustanowiona, osiągnięcia tych celów lub podjęcia decyzji Fundatora o rozwiązaniu 
Fundacji. 

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada, na pisemny wniosek Zarządu lub Fundatora, 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. 

3. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji, Rada, w drodze uchwały, powołuje 
likwidatora bądź likwidatorów Fundacji. Likwidatorami Fundacji mogą byd członkowie Zarządu 
Fundacji bądź inne osoby fizyczne. 

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczony zgodnie z celami Fundacji 
określonymi w § 6 statutu. 

5. Rada podejmując decyzję o likwidacji wskaże konkretne cele, na jakie majątek zostanie 
przeznaczony oraz podmioty, którym zostanie on przekazany. 

 



 
§ 25. 

 
1. Fundacja może połączyd się z inną fundacją, na warunkach określonych przez strony. 
2. Połączenie może nastąpid poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji.  
3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Rada, na pisemny wniosek Zarządu lub Fundatora, 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. 
4. W wyniku połączenia nie mogą ulec zmianie cele Fundacji.  
5. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności 

związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Zarząd, po uprzednim ich przedstawieniu i 
uzyskaniu akceptacji Rady oraz Fundatora. 

 
 

Rozdział 7 
Zmiana Statutu 

 
§ 26. 

 
1. Dopuszcza się dokonywanie zmian Statutu. 
2. Decyzję w przedmiocie zmian Statutu podejmuje Rada, na pisemny wniosek Zarządu lub 

Fundatora, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. 
3. Podjęcie przez Radę uchwały w przedmiocie zmian Statutu na pisemny wniosek Zarządu 

wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Fundatora. 
 

 


