
 
 

 

 

Statut 
„Tradycyjna Polska Wieś” Proszowicka Fundacja im. Franciszka Śmiecha 

 
Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. „Tradycyjna Polska Wieś” Proszowicka Fundacja im. Franciszka Śmiecha, zwana dalej Fundacją, 
działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 
2. Fundatorem Fundacji jest Stanisław Michał Śmiech, syn Sławomira. 
 

§ 2 
1. Siedzibą Fundacji jest Pułtusk. 
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

§ 3 
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego. 
 

§ 4 
1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do 
realizacji celów fundacji. 
2. Fundacja może posługiwać się pieczęcią Fundacji z danymi fundacji oraz owalną pieczęcią z logo 

fundacji , władza oraz ich członkowie w organizacji mogą posługiwać się pieczęcią imienną . 
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku - logo graficznego fundacji . 
 
 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 5 
1. Celami Fundacji są: 
a) Promocja i upowszechnianie tradycji polskie wsi, postawy patriotycznej, proekologicznej oraz 
zdrowego stylu życia. 
b) Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu propagowanie wiedzy dotyczącej życia, historii i kultury 
polskiej wsi. 
c) Stworzenie oraz prowadzenie tradycyjnego gospodarstwa wiejskiego z bazą noclegową i usługami 

gastronomicznymi wraz z potrzebną do tego celu infrastrukturą, wyposażeniem oraz inwentarzem 
zwierzęcym. 
 

§ 6 
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
a) działalność w mediach społecznościowych oraz prowadzeniem strony internetowej, 
b) organizowanie warsztatów, imprez i wycieczek szkolnych w prowadzonym przez Fundacje 



 
 

 

 

tradycyjnym gospodarstwie wiejskim, 
c) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, 
d) hodowle rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz uprawę roślin 
e) pozyskiwanie gruntów pod rozwój infrastruktury oraz pastwiska 
f) pozyskiwanie środków na sprzęt niezbędny do prowadzenia i działania Fundacji, na rozbudowę 
infrastruktury, przeprowadzanie niezbędnych prac renowatorsko-remontowych, zakup i renowacje 
eksponatów. 
 
 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 7 
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie 
nabyte przez Fundację w toku działania. 
 

§ 8 
1. Przychody Fundacji pochodzą z: 
a) darowizn, spadków, zapisów, 
b) dotacji i subwencji oraz grantów, 
c) zbiórek publicznych oraz prywatnych, 
d) majątku fundacji, 
e) odsetek i lokat bankowych,. 
f) dywidend i zysków z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych, 
g) dochodów z konkursów, licytacji , festiwali. 
 
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność 
statutową. 
 

§ 9 
1. Fundacja może nadawać tytuł Sponsora Fundacji. 
 
 

Rozdział IV. Władze Fundacji 
 

§ 10 
1. Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji. 
2. Prezes Fundacji może używać zamiennie tytułu „Gospodarz Fundacji” 
 

Rozdział V. Zarząd Fundacji. 
 

§ 11 
1. Zarząd Fundacji jest organem uchwałodawczym oraz wykonawczym Fundacji i składa się z dwóch 
osób powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony. 
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator, wskazując Prezesa Fundacji.  
3. Fundator może wchodzić w skład Zarządu.  
4. Prezes Zarządu wyznacza wiceprezesa z grona członków Zarządu.  



 
 

 

 

5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą ustąpienia lub śmierci członka Zarządu.   
6. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku: 
7. W przypadku zmiany Prezesa Zarządu, jego następcę wskazuje odchodzący Prezes.  
8. W przypadku zmiany wiceprezesa Zarządu, następcę powołuje Prezes Zarządu.  
9. W przypadku zmiany całego Zarządu, odchodzący Zarząd powołuje nowy Zarząd, wskazując 
Prezesa.  
10. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu z tytułu 
pełnienia funkcji, nie większe jak aktualnie obowiązująca najniższa krajowa.  
11. Członkowie Zarządu mogą otrzymać również zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków 
związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.  
12. Wysokość wynagrodzenia oraz zwrot poniesionych wydatków ustala i przyznaje Zarząd w formie 
uchwały.  
 
                    § 12 
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) sporządzanie rocznych i wieloletnich sprawozdań z działalności Fundacji,  
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,  
g) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji,  
h) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji oraz przeznaczeniu majątku zlikwidowanej Fundacji.  
 
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.  
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.  
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do 
zadań Fundacji.  
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenia członków 
Zarządu określa Zarząd Fundacji. 
 

Rozdział VI. Sposób Reprezentacji  
 

§ 13 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa prezes. 

 

Rozdział VII. Zmiana Statutu  
 

 § 14 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą również dotyczyć celów 
dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

 



 
 

 

 

Rozdział VIII. Likwidacja Fundacji.  
 

§ 15 

1. Fundacja ulega likwidacji po osiągnięciu przez nią celu lub w razie wyczerpania się jej środków 
finansowych i majątku.  
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.  
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.  
4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra do spraw kultury.  
 
                                                                             § 16 
1. Środki majątkowe pozostałe po Fundacji należy przeznaczyć na cele statutowe Fundacji.  
 

Rozdział IX. Postanowienia końcowe  
 
 

§ 17 
1. Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za 

zobowiązania Fundacji. 
 

§ 18 
1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w KRS. 

 


