
STATUT Fundacji im. Bernardo Morando

ROZDZIAŁ I:  
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja im. Bernardo Morando ustanowiona 
przez: Roberta Motekę i Piotra Rogalskiego zamieszkałych w Zamościu, 
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym zawartym przed Robertem
Przybyszem, notariuszem, w Kancelarii Notarialnej w Zamościu, przy ul. 
Nowy Rynek 3, Repertorium A nr 648/2013, działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 
poz. 203) oraz niniejszego statutu,

2. Fundacja może używać skróconej nazwy Fundacja Morando, tłumacze-
nia nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Zamość.

§4
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawował będzie  Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

§5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej jak rów-
nież zagranica,

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Funda-
cja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej,

3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współ-
pracy z innymi podmiotami realizującymi, odpłatnie jak i nieodpłatnie, cele
podobne do celów Fundacji.

§6
Fundacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne w postaci 
oddziałów, zakładów, filii, a także tworzyć spółki, przystępować do spółek, 
obejmować i nabywać udziały i akcje w spółkach.

ROZDZIAŁ II: 
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
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§7

1. Celami Fundacji są:
a) tworzenie oraz wspieranie programów społecznych, kulturalnych i 
gospodarczych zakładających rozwój Polski, w szczególności miasta 
Zamościa;
b) promowanie nowoczesnej edukacji i doskonalenia zawodowego;
c) budowanie społeczeństwa obywatelskiego i promowanie idei partycypa-
cji społecznej;
d) upowszechnianie dobrych praktyk we współpracy międzynarodowej, 
szczególnie z partnerami z Ukrainy;
e) nagradzanie osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju społecznego, 
kulturalnego i gospodarczego Polski; a w szczególności dla miasta 
Zamościa;
f) promowanie oraz wspieranie promocji miasta Zamość w Polsce i 
Europie. 

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) działalność edukacyjną, organizowanie szkoleń i kursów zawodowych,
b) finansowanie prac wydawniczych i redakcyjnych, a w szczególności 
opracowań publicystycznych i reporterskich, debat redakcyjnych 
przeznaczonych do publikacji, wystroju graficznego publikacji, zaplecza 
technicznego redakcji, redakcyjnych wyjazdów zagranicznych, działalności 
promocyjnej i innej podobnej działalności,
c) promowanie i dystrybucję publikacji, których charakter jest zbieżny z 
celami Fundacji,
d) udzielanie stypendiów i nagród,
e) organizowanie i prowadzenie archiwów oraz ośrodków dokumentacji, 
szczególnie związanych z historią miasta Zamościa,
f) współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą, 
których cele są zbieżne z celami Fundacji,
g) wspieranie instytucji non-profit prowadzących działalność zgodną z 
celami Fundacji,
h) wspieranie innowacyjności w nauce, edukacji, kulturze i sztuce,
i) organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów i 
warsztatów, jak również działalności oświatowej oraz propagowania i 
wymiany doświadczeń w zakresie objętym celami Fundacji,
j) organizowanie i finansowanie staży, praktyk i wyjazdów stypendialnych 
dla osób zaangażowanych w działalność w zakresie objętym celami 
Fundacji,
k) wspieranie procesów umacniania się społeczeństwa obywatelskiego, w 
szczególności poprzez udział w życiu publicznym lub zgłaszanie inicjatyw 
obywatelskich,
l) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi 
prowadzącymi działalność, o charakterze tożsamym z celami Fundacji,
m) skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami, w tym 
przedstawicieli środowisk naukowych i edukacyjnych w kraju i zagranicą. 
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§8
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych 
podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III: 
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) przekazany przez Fundatorów oraz 
środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte 
przez Fundację w trakcie jej działania.

§10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§11

1. Fundacja finansuje swoją działalność z:

    a) subwencji, darowizn, spadków, zapisów i nawiązek,

    b) odsetek bankowych pochodzących z lokat kapitałowych, operacji 
finansowych, pożyczkowych i umów o wspólnych przedsięwzięciach 
gospodarczych,

    c) wpływów z tytułu operacji giełdowych Fundacji papierami 
wartościowymi (obligacje, akcje itp.),

    d) dochody kapitałowe z tytułu udziału Fundacji w spółkach, w tym z 
udziałem kapitału zagranicznego,

    e) wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej przez samą 
Fundację lub jej wyodrębnione organizacyjnie jednostki,

    f) przychodów z majątku ruchomego, nieruchomości i praw 
majątkowych,

    g) innych wpływów i dochodów.

2. Środki finansowe posiadane przez Fundację są gromadzone na 
rachunkach bankowych złotówkowych i dewizowych, przy czym 
dopuszczalne jest przechowywanie środków finansowych w kasie Fundacji 
w charakterze pogotowia kasowego. 

§12
Środki pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 
na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili 
inaczej.
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§13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświad-
czenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§14
Fundacja może ustanawiać nagrody, a także inne wyróżnienia, osobom 
fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym 
osobowości prawnej, zasłużonym dla realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 15
Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na warunkach 
preferencyjnych dla dostawców, w szczególności od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundatorów, 
Fundatorów, pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ IV: 
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§16

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundatorów

b) Zarząd

2. Rada Fundatorów, w miarę potrzeb, może powołać inne organy 
Fundacji, w szczególności Radę Fundacji lub Radę Programową.

3. Członkowie Rady Fundatorów nie mogą pobierać wynagrodzenia za 
udział w pracach tego organu. Członkowie Rady Fundatorów mogą się 
domagać zwrotu poniesionych i uzasadnionych oraz udokumentowanych 
wydatków związanych z działalnością Fundacji.

4. W imieniu Fundacji umowy z członkami Zarządu lub osobami 
oddelegowanymi do wykonywania obowiązków członków Zarządu zawiera 
Przewodniczący Rady Fundatorów.

5. Rada Fundatorów, w miarę potrzeb, może uchwalić regulaminy 
organizacji prac poszczególnych organów.

Dział I: 
RADA FUNDATORÓW

§17

1. Rada Fundatorów jest organem o uprawnieniach nadzorczych.

2. W skład Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy.  
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3. Mandat członka Rady Fundatorów jest dożywotni.

4. Członkostwo w Radzie Fundatorów zostaje zawieszone w przypadku 
oddelegowania Fundatora do Zarządu Fundacji.

§18

1. Radę Fundatorów tworzą Fundatorzy, którzy nie zostali oddelegowani do
Zarządu Fundacji. 

2. Fundatorzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego Rady 
Fundatorów.

3. Kadencja Przewodniczącego Rady Fundatorów jest 3 letnia.

4. Na pierwszą kadencję przewodniczącym Rady Fundatorów został 
wybrany Robert Moteka. 

5.  Rada Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.

6.   Rada Fundatorów może podjąć uchwałę w trybie obiegowym.

7.  Do kompetencji Rady Fundatorów należy:

a) nadzór nad działalnością Fundacji,

b) określanie kierunków działalności Fundacji,

c) zatwierdzanie rocznych programów działania Fundacji oraz jej planów 
finansowych,

d) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do spółek lub fundacji,

e) udzielanie absolutorium Zarządowi,

f) zawieranie umów z członkami Zarządu związanych z pełnieniem przez 
nich funkcji,

g) podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji Fundacji,

h) przyjmowanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, 
w tym także sprawozdań przedkładanych właściwemu Ministrowi,

i) nadzorowanie i dokonywanie oceny prac Zarządu Fundacji,
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j) powoływanie i odwoływanie członków kapituł przyznających nagrody i 
stypendia oraz uchwalanie regulaminów tych nagród i stypendiów,

k) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Zarząd Fundacji majątkiem 
Fundacji o wartości przewyższającej łącznie 100 000,00 zł (słownie: sto 
tysięcy złotych) w odniesieniu do jednego projektu/celu realizowanego 
przez Fundację,

l) tworzenie innych stałych lub niestałych organów Fundacji według 
uznania Rady Fundatorów.

ł) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa

8. Radę Fundatorów reprezentuje na zewnątrz i podejmuje czynności w jej 
imieniu Przewodniczący Rady Fundatorów.

Dział II: 
ZARZĄD

§19

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

2. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich działań i decyzji na rzecz i 
w imieniu Fundacji, niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundatorów,

3. Do kompetencji Zarządu należy także:

a) sprawowanie Zarządu majątkiem Fundacji,

b) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i subwencji,

c) sporządzanie rocznego planu finansowego i rocznego sprawozdania z 
działalności Fundacji,

d) sporządzanie wniosków do Rady Fundatorów, wraz z uzasadnieniem, 
dotyczących przystąpienia Fundacji do spółek lub innych fundacji,

e) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości 
środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji lub 
zatrudnionych na innych podstawach niż umowa o pracę,

f) udzielanie wyjaśnień i informacji Radzie Fundatorów w sposób określony 
przez Radę Fundatorów,
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g) udział w posiedzeniach Rady Fundatorów w zakresie określonym przez 
Radę Fundatorów lub w posiedzeniach innych organów Fundacji, jeśli tak 
postanowi Rada Fundatorów,

h) podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach nieprzekazanych 
do kompetencji Rady Fundatorów.

§20

1. Zarząd Fundacji składa się z  1 (jeden) do 3 (trzech) członków, w tym 
Prezesa  powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundatorów. 

2. Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji pierwszej kadencji, Rada Fundatorów 
powierza oddelegowanemu ze swojego grona Fundatora Piotra 
Rogalskiego.

3. Członków Zarządu powołuje się na łączną kadencję trwającą 3 lata.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje:

a) z chwilą odwołania,

b) rezygnacji z pełnionej funkcji,

c) śmierci Członka Zarządu.

5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Fundatorów w 
każdym czasie.

6. W przypadku uchwalenia przez Radę Fundatorów Regulaminu Zarządu, 
Zarząd działa na jego podstawie.

§21

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest 
jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji lub łącznie dwóch członków 
Zarządu Fundacji.

2. Zarząd rozporządza majątkiem Fundacji.

3. W przypadku rozporządzania majątkiem Fundacji o wartości 
przewyższającej łącznie kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) 
w odniesieniu do jednego projektu/celu realizowanego przez Fundację, 
Zarząd zobowiązany jest do uprzedniego złożenia na ręce Rady 
Fundatorów wniosku o wydanie opinii, o której mowa w § 18 ust. 7k.
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4. W przypadku braku wydania przez Radę Fundatorów opinii, o której 
mowa w § 18 ust. 7k w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Zarząd 
wniosku w tym przedmiocie Zarząd będzie uprawniony do dokonania 
rozporządzenia, o którym mowa w ust. 3. 

5. Zarząd co roku, do dnia 30 listopada, zobowiązany jest przedkładać 
Radzie Fundatorów roczny plan finansowy Fundacji na przyszły rok, a do 
dnia 31 marca roczne sprawozdanie z działalności Fundacji w poprzednim 
roku.

6. Plan i sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Radę Fundatorów.

7. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. 

§22

1. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia swoich 
funkcji, o ile taką uchwałę podejmie Rada Fundatorów.

2. O wysokości i sposobie przyznawania wynagrodzenia Członków Zarządu 
decyduje Rada Fundatorów w drodze uchwały.

ROZDZIAŁ V:
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§23

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą 
w zakresie:

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku

32.40.Z Produkcja gier i zabawek

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży 
wysyłkowej lub internet

58.11.Z Wydawanie książek

58.13.Z Wydawanie gazet

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
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58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i 
programów telewizyjnych

63.12.Z Działalność portali internetowych

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w 
radio i telewizji

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w 
mediach drukowanych

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w 
mediach elektronicznych

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z 
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, 
edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem 
zabezpieczeń społecznych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
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90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień 
artystycznych

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

92.11.Z Produkcja filmów i nagrań wideo

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być realizowana przez Fundację
samodzielnie lub poprzez udział w spółkach prawa handlowego.

3. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności 
gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów 
statutowych.

4. Decyzję o zakresie, zasadach i formach wykonywania działalności 
gospodarczej w dziedzinach wymienionych w ust. 1 podejmuje Zarząd.

5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fun-
dacja uzyska wymagane koncesje, zezwolenia, pozwolenia, upoważnienia, 
zgody, licencje, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

ROZDZIAŁ VI:

ZMIANA STATUTU

§24
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundatorów.

ROZDZIAŁ VII:

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć 
się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundatorów na 
wniosek Zarządu.

§26

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 
powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku,
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2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundatorów na wniosek Zarządu.

§27
Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostanie majątek lub środki finansowe, 
zostanie on przekazany organizacjom o celach zbieżnych z celami Fundacji
wskazanym przez Radę Fundatorów.

Robert  Moteka  ……………………………………..……………..

Piotr Rogalski ………………………………………………………….
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