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STATUT
FUNDACJI IMIENIA CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY
ARMII KRAJOWEJ
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja
pod
nazwą
FUNDACJA
IMIENIA
CICHOCIEMNYCH
SPADOCHRONIARZY ARMII KRAJOWEJ zwana dalej Fundacją, ustanowiona
przez Annę Kuszner-Rowińską i Bogdana Jarosława Rowińskiego zwanych dalej
fundatorami, aktem notarialnym w dniu 01 lutego 2013 roku, zmienione Aneksem z
dnia 8 lutego 2013 roku. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz
postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§4
Właściwym ministrem jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
§5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

§6
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Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, w tym
tytuł:
a) Honorowego Prezesa Fundacji - osobie szczególnie zasłużonej dla powstania
Fundacji i upowszechniania historii Cichociemnych,
b) Ambasadora Fundacji - wybitnym postaciom życia publicznego i instytucjom
wyrażającym wolę promowania swoim imieniem działalności Fundacji,
c) Dobroczyńcy Fundacji - osobom fizycznym i prawnym, które przekazały na rzecz
Fundacji majątek o równowartości 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych
00/100) złotych lub większy,
d) Sponsora Fundacji - osobom fizycznym i prawnym, które przekazały na rzecz
Fundacji majątek o równowartości 10 00,00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
złotych lub większy (do kwoty 10 000,00 zł).
ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celem Fundacji jest kultywowanie pamięci o Cichociemnych, oraz pielęgnowanie
i zachowanie świadectwa historycznego polskiego wysiłku zbrojnego, a w szczególności
edukacja i działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych zmierzające do krzewienia
ducha patriotyzmu, jak również podejmowanie i wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć
krajowych i zagranicznych związanych z działaniami na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu, wspierania działań zmierzających do integracji i aktywizacji osób
niepełnosprawnych, starszych i ich rodzin.
§8
Fundacja będzie realizować swoje cele poprzez:
1. Powołanie do życia, zarządzanie i wyznaczanie kierunków rozwoju Ośrodka pod
nazwą
CENTRUM
CICHOCIEMNYCH
(rozumianego
jako
PARK
CICHOCIEMNYCH oraz obiekt edukacyjno-muzealny).
2. Utworzenie WIRTUALNEGO MUZEUM CICHOCIEMNYCH (w tym
administrowanie).
3. Prowadzenie działalności naukowej, badawczej, edukacyjnej, informacyjnej i
wydawniczej w zakresie:
a) kształtowania postaw patriotycznych oraz wpływania na rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej, obronnej i kulturowej oraz promowania dziedzictwa
narodu polskiego,
b) oświaty i wychowania,
c) przekazywania wiedzy na temat historii Polski młodszym pokoleniom;
d) historii Cichociemnych.
3. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest badanie:
a) historii Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej,
b) historii Polski z okresu przed I wojną światową, dwudziestolecia
międzywojennego,
c) historii Polski z okresu II wojny światowej,
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d) historii Polski z okresu powojennego,
e) zaszczytnych tradycji oręża polskiego w walce o wolność i suwerenność
Rzeczpospolitej.
4. Działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
poszczególnymi grupami społecznymi.
5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży, osób dorosłych,
niepełnosprawnych, osób starszych (ze szczególnym uwzględnieniem środowiska
kombatanckiego, rodzin Cichociemnych) przez:
a) działalność w zakresie rekreacji ruchowej, kultury fizycznej i sportu;
b) zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, w tym również
organizowanie obozów, kolonii, wycieczek dla dzieci i młodzieży,
c) realizację działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia fizycznego,
psychicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym i pomocy osobom w
trudnej sytuacji materialnej, bytowej (ze szczególnym uwzględnieniem
Cichociemnych i ich rodzin),
d) pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom;
e) integracje i aktywizację środowiska osób starszych (seniorów),
f) pomoc materialną i rzeczową dla Cichociemnych i ich rodzin oraz osób
zrzeszonych wokół tego środowiska.
6. Organizowanie wycieczek, zlotów, obozów i eventów w ramach promocji dziedzictwa
historycznego i kulturowego narodu polskiego w kraju i za granicą.
7. Organizowanie wycieczek, wizyt i spotkań studyjnych w ramach wymiany
międzynarodowej.
8. Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, realizujące
cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.
9. Pozyskiwanie, rejestrowanie (w ramach bazy danych również udostępnianie do użytku
publicznego), przechowywanie, archiwizowanie przedmiotów, przekazów ustnych,
materiałów wizualnych i dźwiękowych związanych z historią Cichociemnych.
10. Działania na rzecz identyfikacji i opieki nad grobami Cichociemnych.
11. Współpracę z muzeami, podmiotami, placówkami naukowymi i szkolnymi, a także z
jednostkami sektora państwowego, Ministerstwami,
jednostkami sektora
samorządowego i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się historią Polski.
12. Współpracę międzynarodową w celu realizacji projektów związanych z historią
Polski, w szczególności w aspekcie Cichociemnych.
13. Prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej związanej z celami
Fundacji.
14. Organizowanie seminariów, szkoleń, kursów, wykładów, sympozjów, warsztatów,
konferencji i konkursów związanych z historią Cichociemnych oraz dziedzictwem
historycznym i kulturowym Polski.
15. Stanowienie fundatora nagród, grantów i stypendiów.
16. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka oraz pomocy
społecznej.
17. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
18. Działania zmierzające do wspierania idei wolontariatu we współpracy
międzypokoleniowej.
§9
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Dla osiągnięcia celu Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z
jej celami.
ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji
§ 10
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3000,00 (słownie: trzy tysiące
złotych 00/100) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 11
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji oraz grantów,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku Fundacji.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.
§ 12
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.
ROZDZIAŁ IV
Władze Fundacji
§ 13
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji,
c) Rada Naukowa.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem
w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji
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§ 14
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji
powoływanym na czas nieokreślony.
2. Rada Fundacji składa się z trzech członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powołuje swą decyzją Rada.
4. Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić
w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
trwania stosunku pracy.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 15
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub Fundatorów, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, przy czym do ważności uchwały
wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jej członków,
jak również obecność co najmniej dwóch trzecich jej członków, w tym Przewodniczącego
Rady.
§ 16
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
5. Nadzór nad działalnością Fundacji.
6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.

§ 17
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
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1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 18
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatorów
na czas nieokreślony (w tym: Prezesa i dwóch Wiceprezesów).
2. Zarząd w części lub całości może być odwołany przez Fundatorów,
a w razie śmierci Fundatorów przez Radę w drodze głosowania większościowego, przy
obecności wszystkich członków Rady lub ich pełnomocników.
3. Po odwołaniu Wiceprezesa nowego Wiceprezesa powołują Fundatorzy,
4. W razie śmierci Fundatorów nowego Prezesa wybiera Rada w drodze głosowania
większościowego, przy obecności wszystkich członków Rady lub ich pełnomocników,
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
7. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
8. Zarząd podejmuje decyzję większością głosów, w przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa.
9. W przypadku gdy z Prezesem zawierana jest umowa o pracę, umowę tę, w imieniu
Fundacji, podpisują wszyscy Członkowie Rady Fundacji lub ich pełnomocnicy.
§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 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) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
g) decydowanie w kwestii wprowadzanie zmian w statucie Fundacji, połączenia z
inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.
h) sporządzanie Rocznych Sprawozdań.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji.

Rada Naukowa
§ 20
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1. Rada Naukowa jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji w sprawie badań
i publikacji naukowych w dziedzinie historii Cichociemnych i edukacji młodzieży.
2. Rada Naukowa jest złożona z ekspertów w zakresie historii II Wojny Światowej, historii
Cichociemnych oraz edukacji oraz przedstawicieli rodzin Cichociemnych.
3. Rada Naukowa składa się z trzech członków lub więcej.
4. Członkowie Rady Naukowej są wybierani przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.
5. Członek Rady Naukowej może zostać w każdym czasie odwołany przez Radę Fundacji
na wniosek Przewodniczącego Rady Naukowej lub na wniosek Zarządu.
6. Członkostwo w Radzie Naukowej ustaje na skutek:
a) odwołania,
b) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
c) utraty praw obywatelskich,
d) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe,
e) śmierci członka Rady Naukowej.
3. Rada Naukowa Fundacji, w drodze głosowania, dokonuje wyboru Przewodniczącego
Rady Naukowej.
4. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Naukowej w razie potrzeby, jednak nie
rzadziej niż raz w roku.
5. Rada Naukowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę
głosów oddanych.
6. Do kompetencji Rady Naukowej należy:
a) przedstawianie Zarządowi propozycji nowych programów naukowo-badawczych
i wydawniczych,
b) opiniowanie stanu realizacji rocznych oraz wieloletnich projektów badawczych
i wydawniczych prowadzonych przez Fundację,
c) wydawanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Radę Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 21
Do składania oświadczeń woli w tym w sprawach majątkowych imieniu Fundacji wymagane
jest łączne działanie dwóch członków Zarządu,
ROZDZIAŁ V
Zmiana Statutu
§ 22
Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
Likwidacja Fundacji
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§ 25
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 26
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 27
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.

Anna Kuszner-Rowińska

Bogdan Jarosław Rowiński

