STATUT
FUNDACJI MIFGASH

Definicje
§1
W niniejszym statucie obowiązują następujące definicje:

„Statut” oznacza niniejszy statut Fundacji MIFGASH

Postanowienia ogólne
§2
1. Fundacja pod nazwą MIFGASH
zwana dalej „Fundacją”,
ustanowiona przez:
Tadeusza Piotra Królczyka
zwanego dalej „Fundatorem”,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Witolda Kapustę w kancelarii
notarialnej w Krakowie, ul Armii Krajowej 19, w dniu osiemnastego lipca dwa tysiące
czternastego roku (18.07.2014 r.) działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz
niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§3
Fundacja ma osobowość prawną.
§4
Siedzibą fundacji jest miasto Kraków
§5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do innych fundacji.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.
§6
1.

Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

2.

Nazwa Fundacji brzmi “MIFGASH”. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku
graficznego.
§7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§8
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

Cele i zasady działania Fundacji.
§9
Celami Fundacji są:
1. Szerzenie pokoju na świecie i działania na rzecz porozumienia między narodami,
kulturami oraz religiami.
2. Tworzenie przestrzeni i bycie przestrzenią (bycie inspiratorem i uczestnikiem) spotkań i
dialogu Polaków z mniejszościami zamieszkującymi teraz lub w przeszłości terytorium
RP oraz narodami sąsiadującymi z Polską.
3. Prowadzenie dialogu polsko-żydowskiego i budowanie dobrych stosunków polskożydowskich oraz działania na rzecz zapobiegania wszelkim przejawom antysemityzmu i
antypolonizmu.
4. Działalność edukacyjna w zakresie historii, kultury polskiej oraz mniejszości narodowych
w Polsce i ich wkładu w budowanie polskiej kultury i państwowości.
5. Podejmowanie działań mających na celu ochronę materialnego i niematerialnego
dziedzictwa kulturowego Polski.
6. Działania na rzecz zapobiegania wszelkim przejawom ksenofobii, rasizmu, szowinizmu,
faszyzmu oraz wszelkim postaciom totalitaryzmu i dyskryminacji na jakimkolwiek tle.
7. Prowadzenie edukacji w zakresie min. historii totalitaryzmów, Holokaustu i jego
uniwersalnego przesłania dla całej ludzkości w celu zapobiegania ludobójstwu
i jakimkolwiek przejawom przemocy na tle rasowym, narodowym lub religijnym.
8.

Promowanie dobrych wzorców postaw obywatelskich i patriotycznych na przykładzie
Marka Edelmana, Ireny Sendlerowej i Jana Karskiego.

9. Przygotowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych, badawczych z zakresu rozwoju
demokracji, historii i kultury polskiej oraz europejskiej.
10. Wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i narodowej w Europie i na całym świecie.
11. Promowanie nauki i kultury poprzez wspieranie finansowe.
12. Tworzenie własnego księgozbioru
13. Współpraca ze wszystkimi innymi organizacjami działającymi na terenie Polski i za
granicą zmierzająca do realizacji postawionych celów.

§ 10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie, organizowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych
2. Prowadzenie badań naukowych, organizowanie spotkań i konferencji
3. Realizację projektów finansowanych przez inne organizacje i instytucje publiczne
4. Organizowanie akcji mających na celu zwrócenie opinii publicznej na kwestie zaznaczone
w celach fundacji
§ 11
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji.
§ 12
Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny jej Fundatorów w kwocie 1.000 (jeden tysiąc)
złotych tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i
ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 13
Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez
Fundację, na zasadach przewidzianych w Statucie.
§ 14
Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji, datków i subwencji,
3. dochodów z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez
Fundację przy udziale innych osób,
4. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
5. operacji finansowych,
6. dochodów z majątku Fundacji.
7. grantów, funduszy unijnych, subwencji i dotacji.

§ 15
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub jego odrzuceniu.
§ 16
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1.

udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz
Osób Bliskich,

2.

przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz Osób Bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach,

3.

wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem
zadań statutowych Fundacji,

4.

zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady
Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz Osoby Bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Władze Fundacji.
§ 17

1. Organami Fundacji są:
a)
b)
c)
d)

Rada Fundacji (komisja rewizyjna)
Zarząd Fundacji.
Rada Programowa Fundacji
Honorowa Rada Fundacji

Rada Fundacji.
(komisja rewizyjna)
§ 18
1. Rada Fundacji (komisja rewizyjna) jest kolegialnym organem o uprawnieniach
opiniotwórczych, stanowiących i kontrolnych.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na 3 letnią kadencję.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada.
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
7. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej,
związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie tylko zwrot
uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym
kosztów podróży.
8. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący kieruje pracami Rady. Kadencja Przewodniczącego Rady trwa rok i
upływa z chwilą zatwierdzenia przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego za
rok obrotowy, w którym członek Rady pełnił funkcję jej Przewodniczącego.

§ 19
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji,
2. Zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,
3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
4. Uchwalanie regulaminów Rady,
5. Zmiana Statutu fundacji na wniosek Zarządu,
6. Rozpatrywanie rocznych sprawozdań przedkładanych przez Zarząd tj. finansowych
i z działalności Fundacji.
§ 20

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w
roku.
2. Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad każdego zebrania
Rady Fundacji rozsyła Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemną prośbę, co
najmniej 2 członków Rady lub prezesa Zarządu Fundacji, co najmniej na 14 dni przed jego
terminem.
3. Do ważności uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność przynajmniej 2/3 członków.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Sprawy zmiany Statutu, rozwiązania lub
likwidacji wymagają większości 2/3 głosów.
5. Z posiedzenia sporządza się protokół.
6. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach za
pośrednictwem
telefonu
konferencyjnego
lub
innego
środka porozumiewania
się, który umożliwia członkom słyszenie się wzajemnie, takie uczestnictwo będzie uznane za
obecność członka,
7. Rada Fundacji może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, jeżeli wyrażone są w
formie pisemnej i podpisane przez wszystkich członków Rady łącznie z Przewodniczącym.
Zarząd Fundacji
§21
1. Zarząd Fundacji jest trzyosobowy (3) i powoływany jest na okres (4) czterech lat przez
Fundatora. Po upływie kadencji Zarząd Fundacji wybierany jest przez Radę Fundacji na

2.
3.
4.

5.
6.

czteroletnią kadencję zgodnie z § 20 ust. 3 i 4 Statutu spośród kandydatów
zaproponowanych przez Fundatora. W przypadku niewskazania przez Fundatora
kandydatów na członków Zarządu Fundacji w terminie 30 dni od dnia upływu kadencji lub
odwołania poprzedniego Zarządu Rada Fundacji wybiera Zarząd Fundacji niezależnie,
zgodnie z § 20 ust.3 i 4 Statutu. Członkowie Zarządu Fundacji wykonują swoje obowiązki
do czasu powołania nowego Zarządu. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się
odpowiednio do wyboru nowych członków Zarządu Fundacji, powoływanych przez Radę
na miejsce członków Zarządu odwołanych przez Radę z przyczyn określonych § 21 ust.7.
Fundator może zostać członkiem Zarządu.
W przypadku zarządu dwu lub trzy osobowego zarząd wybiera ze swego grona prezesa i
wiceprezesów Fundacji.
Fundator może uzyskać dożywotni tytuł „Honorowego Prezesa Fundacji”, który przyznaje
Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę
Programową Fundacji. Tytuł Honorowego Prezes Fundacji nie uprawnia automatycznie do
stania się członkiem zarządu ani nie wyklucza bycie członkiem zarządu.
Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

7. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą śmierci lub odwołania członka Zarządu przez
Fundatora lub z następujących przyczyn:
1. złożenia rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
2. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji
członka Zarządu,
3. trwałej niezdolności do sprawowania funkcji,
4. niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
5. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
6. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
7. nierealizowania celów fundacji
8. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani
przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej
jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

Kompetencje Zarządu Fundacji
§ 22
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działań Zarządu Fundacji należy podejmowanie wszelkich decyzji
dotyczących Fundacji a w szczególności:

a) przygotowywanie rocznych i wieloletnich programów działania oraz rocznych
planów finansowych Fundacji,
b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
c) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i z prowadzenia działalności
gospodarczej Fundacji,
d) organizowanie i prowadzenie działalności Fundacji,
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania oraz zatrudnianie i
zwalnianie pracowników Fundacji,
f) tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji oraz określanie ich
struktury i zakresu działania,
g) powoływanie pełnomocników Fundacji, działających w jej imieniu w określonych
sprawach i na wyznaczonym terenie,
h) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów finansowych i rzeczowych
od osób prawnych i fizycznych,
i) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji Fundacji oraz dokumentacji jej jednostek
organizacyjnych,
j) wychodzenie z inicjatywą dokonania zmian w statucie
k) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
§ 23
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć
miesięcy.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. W przypadku zarządu
wieloosobowego decyzje zapadają zwykłą większością głosów. W takim przypadku do
ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym
Prezesa Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą z tytułu pełnienia tych funkcji być wynagradzani a zasady ich
wynagradzania ustala Rada Fundacji. Umowę z członkami zarządu zawiera
Przewodniczący Rady Fundacji.
5. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Rada Programowa Fundacji.
§ 24
1. Rada Programowa Fundacji jest kolegialnym organem o uprawnieniach doradczych i
opiniotwórczych.
2. Rada Programowa Fundacji składa się z 3 do 9 członków i jest wybierana na 3 letnią
kadencję.
3. Członków składu Rady powołuje i odwołuje Fundator.
4. Fundator lub Rada Fundacji na wniosek Zarządu może powołać do istnienia dodatkowe
rady programowe związane z tworzeniem i realizacją projektów wymagających
specjalistycznej wiedzy w szczególności konkursów, funduszy stypendialnych.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) upływu kadencji Rady Programowej
b) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady
c) śmierci członka.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
7. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego
Rady. Przewodniczący kieruje pracami Rady. Kadencja Przewodniczącego Rady trwa 1
rok.
8. Członkowie Rady Programowej Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu zasiadania
w Radzie ani nie przysługuje im prawo do zwrotu kosztów, w tym kosztów podróży.
§ 25
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
2. Opiniowanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,
3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
§ 26

1. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej
jednak niż raz w roku.
2. Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad każdego zebrania
Rady Fundacji rozsyła Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemną prośbę, co
najmniej 2 członków Rady lub prezesa Zarządu Fundacji, co najmniej na 14 dni przed jego
terminem.
3. Do ważności uchwał Rady Programowej Fundacji wymagana jest obecność przynajmniej
1/2 członków, w tym Prezesa Zarządu.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
5. Z posiedzenia sporządza się protokół.
6. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach za
pośrednictwem
telefonu
konferencyjnego
lub
innego
środka porozumiewania
się, który umożliwia członkom słyszenie się wzajemnie, takie uczestnictwo będzie uznane za
obecność członka,
7. Rada Fundacji może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, jeżeli wyrażone są w
formie pisemnej i podpisane przez wszystkich członków Rady łącznie z Przewodniczącym.

Honorowa Rada Fundacji.
§ 27
W Fundacji może być utworzona Honorowa Rada Fundacji w dalszym ciągu zwana
Honorową Radą, w której skład powołuje się osoby szczególnie zasłużone w działaniu i
popieraniu celów Fundacji.
§ 28
1. Honorowa Rada nie jest organem Fundacji.
2. Honorowa Rada jest kolegialnym organem o uprawnieniach wyłącznie doradczych.
3. Honorowa Rada składa się z nieograniczonej liczby członków i nie jest organem
kadencyjnym.
4. Członków składu Honorowej Rady powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu
opinii Rady Fundacji (komisji rewizyjnej) i Rady Programowej Fundacji.
5. Członkostwo w Honorowej Radzie wygasa na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady
Honorowej i Zarządu Fundacji
b) odwołania przez Zarząd
c) śmierci członka.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Honorowej,
i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały
podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Honorowej Fundacji. O takim
fakcie Przewodniczący Honorowej Rady powinien powiadomić Zarząd w formie pisemnej.
7. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego Rady
oraz ustala sposób funkcjonowania rady (regulamin rady) oraz tryb prowadzenia obrad.
8. Członkowie Honorowej Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu zasiadania
w Radzie ani nie przysługuje im prawo do zwrotu kosztów, w tym kosztów podróży.
§ 29
Do zadań Honorowej Rady należy w szczególności:
a) Działanie na rzecz rozwoju Fundacji
b) Proponowanie i przekazywanie sugestii w zakresie głównych kierunków
działalności Fundacji.
c) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,

Sposób Reprezentacji
§ 30
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji przy zarządzie wieloosobowym składają dwaj
członkowie Fundacji, w tym prezes Fundacji.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna
osoba upoważniona do tego pisemnie przez Zarząd.
Zmiana Statutu
§ 31
Zmian w Statucie dokonuje Rada Fundacji (komisja rewizyjna) na wniosek Zarządu Fundacji.
Zmiany Statutu mogą dotyczyć w szczególności celów, dla realizacji których Fundacja została
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim oraz nazwy Fundacji lub zmian związanych
z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację lub wszystkich innych
zmian podyktowanych interesem Fundacji.

Połączenie z inną fundacją.
§ 32
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 mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd. Decyzja o połączeniu dla
swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.
§ 33
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w przypadku niemożności
prowadzenie jej dalsze działalności z innych przyczyn
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd po zatwierdzeniu przez Radę
Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach.

