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STATUT FUNDACJI   KISIELA  

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 

§ 1 

 

Fundacja Janusza Korwin-Mikkego pod nazwą „Fundacja KISIELA” zwana dalej Fundacją została 

ustanowiona dnia 7 listopada 2007 roku przez Janusza Korwin-Mikkego zam. w Józefowie 

przy ul. 3-go Maja 100 - aktem notarialnym zawartym przed notariuszką Teresą Starostą 

w Kancelarii Notarialnej przy ul. Nowy Świat 41A m.89/91 za numerem repertorium A 5571/2007 

i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r. nr 46 

poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 

 

§ 2 

 

1. Fundacja posiada osobowość prawną.  

2. Fundacja stanie się organizacją pożytku publicznego po uzyskaniu odpowiedniej decyzji KRS. 

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

§ 3 

 

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

 

§ 4 

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba może jednak okresowo być przeniesiona gdzie 

indziej, jednak nie dłużej niż na pół roku. 

 

§ 5 

 

Właściwymi ministrami ze względu na zakres działalności i cele Fundacji jest minister właściwy 

do spraw kultury i edukacji. 

 

§ 6 

 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami 

kraju. 

3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi 

podmiotami. 

4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady lub filie. 

  

§ 7 

 

Fundacja używa pieczęci zawierającej nazwę Fundacji. 

 

§ 8 

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i udzielać wyróżnień osobom fizycznym 

i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji oraz w realizacji obranych przez Fundację celów. 
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ROZDZIAŁ II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 9 

 

Celami Fundacji KISIELA są: 

1. Podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

2. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

4. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

5. Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

6. Działania na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

7. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich; 

8. Działalność wspierająca i upowszechniająca kulturę fizyczną. 

§ 9a 

 

Cele fundacji są realizowane przede wszystkim poprzez: 

1. Prowadzenie wszechstronnej działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej 

i oświatowej na rzecz propagowania konserwatywno-liberalnych idei Stefana 

Kisielewskiego.  

2. Coroczne przyznawanie Wawrzynów Kisiela.  

3. Upowszechnianie idei odpowiedzialności indywidualnej poprzez krzewienie zasady 

“Chcącemu nie dzieje się krzywda”. 

4. Promowanie i organizowanie wolontariatu.  

5. Prowadzenie działalności społecznej polegającej, jak zalecał Stefan Kisielewski, 

na wspieraniu samodzielnych postaw życiowych bez oglądania się na pomoc państwa. 

 

§ 10 

 

Fundacja swoje cele realizuje zgodnie z następującymi zasadami:   

1. Współpracując z Gospodarczą Fundacją Stefana Kisielewskiego; 

2. Współpracując z innymi organizacjami nawiązującymi do idei Stefana Kisielewskiego - 

w szczególności szkołami noszącymi Jego Imię; 

3. Organizując prelekcje i inne imprezy służące propagowaniu idei określonych w § 9;  

4. Popierając wszelkie organizacje pragnące idee określone w § 9 wprowadzić w życie; 

5. Prowadząc działania i programy: badawcze, informacyjne i wydawnicze służące celom 

określonym w § 9;  

6. Współpracując z organami administracji państwowej i samorządowej; 

7. Wspierając organizacyjnie i rzeczowo instytucje i zakłady, których cele zbieżne są z 

celami Fundacji; 

8. Współpracując z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi, których cele są 

zbieżne z celami Fundacji. 

 

§ 11 

 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, 

prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji, a także współpracować z organami 

administracji rządowej i samorządowej oraz z innymi organizacjami pozarządowymi. 
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ROZDZIAŁ III 

MAJĄTEK FUNDACJI 

 

 

§ 12 

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski zgodnie z aktem notarialnym, w kwocie 

1.000 złotych (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte w toku działalności. 

 

 

§ 13 

 

Dochody Fundacji zwiększające jej majątek pochodzą z: 

1. darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji i innego rodzaju nieodpłatnego 

przysporzenia, dochodów ze zbiórek, sprzedaży cegiełek i imprez publicznych, 

2. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego nabytego przez Fundację, 

3. dochodów z praw majątkowych, 

4. odsetek bankowych. 

 

§ 14 

 

 Całość dochodów fundacji jest przeznaczanych na cele statutowe. W przypadku, gdy ofiarodawcy 

wskażą cel szczególny mieszczący się w zakresie celów statutowych środki będą wydawane na ten 

cel. 

 

§ 15 

 

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, obligacjach, akcjach 

spółek i udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach, funduszach inwestycyjnych, 

metalach szlachetnych. 

2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. 

 

 

§ 16 

 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek, gwarancji i zabezpieczać zobowiązania majątkowe 

majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, Fundatora, pracowników 

Fundacji oraz osób pozostających z nimi w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 

i osobom im przysposobionym będących pod opieką lub kuratelą. 

2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków 

organów Fundacji 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. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków Fundacji, członków organów 

Fundacji 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. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Fundacji, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskie, 

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
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§ 17 

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku (przyjęcie proste) tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest 

oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.  

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY FUNDACJI 

 

 

§ 18 

 

Organami Fundacji są: 

1. Zarząd Fundacji.  

2. Rada Fundacji.  

3. Kapituła Fundacji. 

4. Senior Kapituły. 

§ 19 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Fundacji, oraz 2 do 5 członków Zarządu.  Członkowie 

oraz Prezes Fundacji są powoływani przez Seniora Kapituły. 

2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania 

przez Seniora Kapituły lub Radę Fundacji. 

3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy i za swoją pracę pobierać 

wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Seniora Kapituły. 

 

§ 20 

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na 6 miesięcy. 

2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządy Fundacji z własnej inicjatywy, 

na wniosek członka Zarządu Fundacji lub Seniora Kapituły. 

3. Posiedzenia prowadzi Prezes Zarządu Fundacji lub z jego upoważnienia Zastępca Prezesa. 

4. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Fundacji w jego nowym składzie, Prezes Zarządu wyznacza 

swojego Zastępcę i Sekretarza Zarządu spośród członków zarządu. 

5. Na posiedzeniach Zarządu Fundacji może być obecny Senior Kapituły. 

6. Każdy członek Zarządu Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentów Fundacji. 

7. Na posiedzenia  Zarządu Fundacji mogą być zapraszane, w charakterze obserwatorów, osoby 

spoza Fundacji.  

8. Osoby wymienione w ust. 7. zapraszane są przez Prezesa Zarządu Fundacji, na wniosek Seniora 

Kapituły lub członków Zarządu Fundacji.  

 

 

§ 21 

 

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. 

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów członków Zarządu Fundacji 

przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu w tym jej Prezesa lub jego Zastępcy. 



Załącznik do decyzji Fundatora z dnia 2015-11-10 

str. 5 
 

3. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale, decyduje głos 

Prezesa lub w razie jego nieobecności jego zastępcy. 

4. Każdy członek Zarządu Fundacji ma jeden głos. 

 

§ 22 

 

Zarząd Fundacji działa według regulaminu ustalonego przez Seniora Kapituły. 

 

§ 23 

 

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności: 

1. Opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy Fundacji. 

2. Nie rzadziej niż raz w roku sporządza sprawozdania finansowe i z działalności Fundacji. 

3. Sprawuje zarząd nad jej majątkiem. 

4. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy. 

5. Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników 

Fundacji. 

6. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych. 

7. Podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i innych fundacji. 

8. Występuje z wnioskiem do Seniora Kapituły w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz 

likwidacji Fundacji. 

9. Powołuje i odwołuje kierowników filii. 

 

§ 24 

 

Wynagrodzenie członków Rady Fundacji ani członków Zarządu nie może naruszyć zasobów 

finansowych przekazanych przez Fundatora. 

§ 25 

 

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes i co najmniej jeden członek Zarządu.  

§ 26 

Rada Fundacji składa się z dwóch lub trzech osób : jedną osobę powołuje Senior Kapituły, 

a pozostałe są wybierane w głosowaniu przez Kapitułę. Do czasu pierwszego zebrania Kapituły, 

wszystkich członków Rady powołuje Senior Kapituły. 

1. Rada jako Rada Nadzorcza kontroluje zgodność działania Zarządu z celami Fundacji i 

przepisami prawa. 

2. Wszelkie uchybienia Rada wymienia na piśmie i zgłasza Zarządowi.  

3. W przypadku ich nieuwzględnienia Rada niezwłocznie podejmuje działania zgodne z 

przepisami.  

4. Rada może zażądać przedłożenia swoich uwag na corocznym zebraniu Kapituły z okazji 

przyznawania Wawrzynu Kisiela. 

5. Rada może, jesli ustali to jednomyślnie, zwołać w terminie nie dłuższym niż miesiąc 

posiedzenie Kapituły. 

6.  Członkowie Rady Fundacji: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe 
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c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów 

lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 

poprzedni 

 

 

§ 27 

 

Kapituła Fundacji składa się z Fundatora, wyznaczonych przez Fundatora osób spośród należących 

do Kapituły Nagrody KISIELA oraz osób dokooptowanych. 

1. Kooptacja następuje automatycznie z chwila przyznania Wawrzynu Kisiela.  

2. Regulamin przyznawania Wawrzynów ustala Zarząd na wniosek Rady.  

3. Zmiany Regulaminu wymagają zgody Kapituły większością 2/3 głosów.  

4. Posiedzenie Kapituły jest ważne jeśli wszyscy Członkowie Kapituły otrzymali zawiadomienia. 

Jednak zmiana Regulaminu wymaga obecności co najmniej 1/3 Członków. 

5. Członkostwo Kapituły ustaje wskutek śmierci, rezygnacji, lub nie zgłoszenia zainteresowania 

pracami Kapituły przez sześć lat. 

 

§ 28 

 

Pierwszym Seniorem Kapituły zostaje Fundator. W przypadku jego śmierci, funkcję tę obejmuje 

najstarszy członek Kapituły. Jeżeli najstarszy członek Kapituły nie będzie zainteresowany 

pełnieniem funkcji Seniora Kapituły, funkcja ta przechodzi na kolejnego według wieku członka 

Kapituły. 

1. Do kompetencji Seniora Kapituły należy: 

1) Ustalanie i zmiana statutu. 

2) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji. 

3) Ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji, 

4) Decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją. 

5) Decyzja o likwidacji Fundacji. 

6) Składanie wniosków pod obrady Zarządu Fundacji dotyczących celów i zadań Fundacji. 

7) Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji. 

8) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych mu przez Zarząd Fundacji. 

9) Ustalanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji. 

10) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji i udzielanie mu 

absolutorium. 

11) Zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biur Fundacji. 

 

2. Senior Kapituły podejmuje decyzje w formie pisemnej. 

 

§ 29 

 

Odwołanie członków Zarządu Fundacji następuje w przypadku: 

1. Złożenia pisemnej rezygnacji, 

2. Podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie obowiązków, 

3. Choroby, ułomności lub utraty sił powodujących niezdolność sprawowania funkcji, 

4. Niewypełniania obowiązków przez okres powyżej roku, 

5. Nienależytego wykonywania obowiązków, 

6. Istotnego naruszenia postanowień Statutu, 

7. Ukarania za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub utratę pełni praw publicznych, 
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8. Zaistnienia przyczyn nie wymienionych w paragrafie, uniemożliwiających należyte 

wypełnianie obowiązków,  

 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 30 

 

Decyzje w kwestii zmiany Statutu  podejmuje Senior Kapituły z własnej inicjatywy lub na wniosek 

któregokolwiek Organu Fundacji. 

 

§ 31 

 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych. 

 

§ 32 

 

W razie likwidacji Fundacji, funkcję likwidatora pełni Prezes Zarządu albo w przypadku jego 

niezdolności, osoba wyznaczona przez Seniora Kapituły. 

      


