STATUT FUNDACJI
RODZINY JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
(tekst jednolity
uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą Rady Fundacji z dnia 25.06.2007 roku, i z dnia 21.12.2007 roku oraz z
dnia 02.03.2009 roku)
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez
Wandę Piłsudską i Jadwigę z Piłsudskich Jaraczewską, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym
sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Kazimierza Grabowskiego dnia 22.09.1994 r., repertorium A nr
4820/94, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. (Dz.U. z 1991r. Nr
46 poz.203) oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Fundacji jest Sulejówek, pow. miński, woj. mazowieckie.
4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
5. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność statutową poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. W pieczęci może znaleźć
się również symbol graficzny Fundacji.
Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
7.

Celami Fundacji są:
a) ochrona i udostępnianie społeczeństwu pamiątek po Marszałku Józefie Piłsudskim,
b) popularyzacja osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego zasług dla Polski,
c) propagowanie dzieła, czynów i prac Marszałka Józefa Piłsudskiego,
d) stworzenie miejsca pamięci związanego z życiem i działaniami Marszałka Józefa Piłsudskiego.

8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) gromadzenie wszelkich pamiątek materialnych oraz zbiorów związanych z Marszałkiem Józefem
Piłsudskim i Jego epoką,
b) nabywanie, uzupełnianie i wymiana wyżej określonych pamiątek i zbiorów,
c) ochrona i konserwacja zgromadzonych eksponatów,
d) organizowanie i finansowanie wystaw, konferencji i seminariów w kraju oraz zagranicą,
ustanawianie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w tej dziedzinie oraz prowadzenie innych form
umożliwiających zapoznanie się z osobą i działalnością Józefa Piłsudskiego,
e) prowadzenie prac nad katalogowaniem i archiwizacją zbiorów,
f) wspieranie i prowadzenie prac badawczych, ustanawianie stypendiów oraz wydawanie wszelkich
publikacji związanych z osobą Józefa Piłsudskiego,
g) współpraca z instytucjami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą, z muzeami, bibliotekami i
instytutami zainteresowanymi celami Fundacji.
h) stworzenie, utrzymywanie i prowadzenie kompleksu muzealno – edukacyjnego związanego z osobą
Marszałka Józefa Piłsudskiego, wraz z częścią badawczo-edukacyjną, budynkiem Muzeum Józefa
Piłsudskiego oraz zapleczem dla zwiedzających, opartego o zespół zabytkowych budynków i
terenów należących oryginalnie do rodziny Piłsudskich oraz na terenach pozyskanych specjalnie na
ten cel.
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odtworzenie i utrzymywanie oryginalnych terenów i budynków wraz z wyposażeniem.
stworzenie i prowadzenie biblioteki, archiwów i instytutu badawczego, związanych z Marszałkiem
Józefem Piłsudskim i jego epoką oraz utrzymywanie i pomnażanie ich zbiorów a także ich
opracowywanie i upowszechnianie.
k) prowadzenie działalności edukacyjnej i inspirowanie zainteresowania społeczeństwa, a zwłaszcza
młodzieży historią.
l) wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu tworzenie miejsc pamięci związanych z życiem i
działaniami Józefa Piłsudskiego.
i)
j)

9.

Dla osiągnięcia powyższych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz
osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Rozdział III
ORGANY FUNDACJI

10. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji może powołać z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu inne organy o charakterze
ciał doradczych, w skład którego wejdą osoby zaproszone przez Radę Fundacji, skupione wokół idei
Fundacji i/lub osoby wspierające idee Fundacji. Zasady funkcjonowania takich ciał doradczych określą
regulaminy uchwalone przez Radę Fundacji.
11. 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 16 członków, w tym z Przewodniczącego Rady. Przewodniczącego
Rady powołuje Rada ze swojego grona.
2. Radę Fundacji tworzą Fundatorzy oraz osoby powołane przez Fundatorów.
3. Fundatorzy pełnią swoje funkcje w Radzie Fundacji dożywotnio.
4. W przypadku rezygnacji lub śmierci Fundatora w jego miejsce wstępuje osoba wyznaczona przez
tego Fundatora.
5. Pozostali członkowie Rady Fundacji powoływani są na 4 -letnią kadencję przez Fundatora, a w
razie większej liczby osób, o których mowa w pkt. 11 ust. 4 – przez tychże następców Fundatora,
zwykłą większością głosów. Członek Rady Fundacji, nie będący Fundatorem może być odwołany
przez Fundatora /następców Fundatora/ w każdym czasie, przed upływem kadencji. Ponadto
zmiany w składzie Rady Fundacji mogą też być dokonywane z inicjatywy działającej Rady, na
podstawie uchwały.
6. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo. Na zasadach określonych przez Radę
może przysługiwać im zwrot kosztów związanych z działalnością Fundacji.
12. 1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, decyzyjnych, opiniodawczych i kontrolnych.
2. Do zakresu działalności Rady należy:
a) określanie wizji i kierunków działalności Fundacji,
b) inicjowanie programów działania Fundacji oraz zatwierdzanie programów na wniosek
Zarządu,
c) wybór, powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu oraz kierowników zakładów
Fundacji,
d) wyrażanie opinii oraz podejmowanie decyzji w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu, bilansu, kontrola finansowa Fundacji i
udzielanie Zarządowi absolutorium,
f) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji, powoływanie i znoszenie zakładów Fundacji
i innych jednostek organizacyjnych, zatwierdzanie regulaminów tych jednostek oraz
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podejmowanie decyzji w spawach wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości
środków na wynagrodzenia dla pracowników tych jednostek ,
g) określanie środków niezbędnych dla właściwego prowadzenia działalności gospodarczej,
h) podpisywanie umów o pracę z Członkami Zarządu Fundacji,
i) wyrażanie zgody na przekazywanie poszczególnych eksponatów i pamiątek w krotko lub
długoterminowy depozyt innym muzeom i instytucjom lub osobom prawnym,
j) zmiana statutu Fundacji,
k) likwidacja Fundacji
l) nadawanie tytułu Przyjaciela Fundacji.
13. 1. Zebrania Rady powinny odbywać się przynajmniej dwa razy w roku.
2. Zebrania zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech
członków Rady lub na wniosek Zarządu, albo na wniosek Fundatora.
14. 1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej /1/ do trzech /3/ osób. Członków Zarządu, w tym
Prezesa, powołuje i odwołuje Rada Fundacji. W przypadku Zarządu jednoosobowego,
urzędujący członek Zarządu pełni funkcję Prezesa.
2. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje odpłatnie na podstawie umowy zlecenia lub umowy
o pracę.
3. Jeżeli działanie Zarządu Fundacji lub jej członka narusza przepisy prawa lub postanowienia statutu
Fundacji albo jest niezgodne z jej celem Rada ma prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego
członków w każdym czasie. W razie braku działania Rady, odwołania może dokonać w takiej sytuacji
Fundator.
15. 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację celów Fundacji.
2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji Rady Fundacji.
3. W szczególności do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
b) opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.
16. W przypadku Zarządu wieloosobowego, oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych Fundacji składają:
a) Prezes Zarządu samodzielnie lub
b) Członek Zarządu wraz z Prezesem lub innym członkiem Zarządu łącznie lub
c) Pełnomocnik ustanowiony przez te osoby w granicach umocowania.
W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych Fundacji składają:
a) Prezes Zarządu samodzielnie lub
b) ustanowiony pełnomocnik w granicach umocowania.
17. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
18. 1. Decyzje i uchwały w Radzie Fundacji i Zarządzie, gdy jest on wieloosobowy, zapadają
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków organu
stanowiącego, chyba że Statut przewiduje surowsze warunki głosowania.
2. W razie równej liczby głosów decyduje:
- na posiedzeniach Rady Fundacji – głos Przewodniczącego, ,
- na posiedzeniach Zarządu Fundacji – głos Prezesa.
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Rozdział IV
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
19. 1. Majątek Fundacji stanowią środki pieniężne w wysokości 50.000.000zl (pięćdziesiąt milionów zł)
oraz środki i majątek uzyskane przez Fundację a w szczególności:
- darowizny osób prawnych i fizycznych, spadki, zapisy, subwencje i inne przysporzenia majątkowe
dokonane na rzecz Fundacji,
- dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
- dochody i pożytki ze składników majątkowych Fundacji,
- dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
2. Fundacja może przyjmować lub wypożyczać na warunkach określonych przez Radę dzieła sztuki i
pamiątki historyczne w krótkoterminowy lub długoterminowy depozyt.
20. 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub znaczącego wkładu w
innej formie i o ile wyrażą stosowne życzenie, na wniosek Zarządu uzyskują tytuł Przyjaciela Fundacji.
2. Tytuł nadaje Rada Fundacji.
3. Tytuł ma charakter osobisty i jest bezterminowy.
Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
21. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie obowiązującymi przepisami, działalność
gospodarczą w zakresie:
- działalności usługowej w zakresie konsultingu oraz marketingu,
- organizowania ekspozycji, wystaw, konferencji oraz prowadzenia prac badawczych poza
działalnością statutową Fundacji dla podmiotów trzecich,
- działalności wydawniczej,
- handlu hurtowego i detalicznego przedmiotów związanych z osobą Józefa Piłsudskiego (medale,
publikacje, rzeźby itp.),
- produkcji pamiątek związanych z osobą Józefa Piłsudskiego i jego epoką.
Środki uzyskane z działalności gospodarczej Fundacja – jako organizacja typu „non profit” –
przekazuje i przeznacza w całości na działalność statutową Fundacji.
22. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej
40.000.000 zł z funduszu założycielskiego. W miarę potrzeby oraz wraz ze wzrostem majątku Fundacji,
za zgodą Rady Fundacji kwota ta może być zwiększana lub zmniejszana.
23. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez
zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej zakładami.
24. 1. Zakłady powołuje i znosi Rada Fundacji.
2. Rada Fundacji określa zakres działania zakładów, powołuje i odwołuje ich kierowników, ustala
zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów, wielkość zatrudnienia oraz zasady
wynagradzania.
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU
25. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej
większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej 50% jej członków, na wniosek własny
lub Zarządu.
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Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
26. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Obrony Narodowej.
27. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
28. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały
podjętej przy obecności co najmniej 50% jej członków.
29. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o
Fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
30. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Zarząd Fundacji:

_________________________
(Jacek Rusiecki)
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