
STATUT FUNDACJI

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą: „ACONSS - Fundacja promowania historii, kultury oraz zabytków w Polsce”
zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
1). Ryszarda JACIUBEK
2). Mariana NOCOŃ
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Chorzowie przy ul. Wolności 16 ,
za numerem repertorium A nr 3149/2017 z dnia 12,07,2017 r., działa na podstawie przepisów ustawy z
dnia 05 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz.203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
§ 4.

Fundacja podlega Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5.

1). Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2). Dla właściwego realizowania celów społecznych, Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie.
§ 7.

Fundacja  używa  pieczęci  okrągłej  z  napisem  w  otoku:
„ACONSS - Fundacja promowania historii, kultury oraz zabytków w Polsce”

§ 8.

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

§ 9

Fundacja  może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami Ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004 r. oraz w oparciu o inne przepisy, obowiązujące w tym
zakresie.
Szczegółowy zakres oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację uregulowane są
w rozdziale V  niniejszego Statutu.

Rozdział II.
CELE I ZASADY FUNDACJI

§ 10.

Fundacja została powołana w celu:
1. Propagowania polskiej literatury, polskiej kultury,  polskiej historii oraz polskich zabytków:

a) wśród osób mieszkających w Polsce,



b) wśród  organizacji oraz  grup polskich chcących wziąć udział w spotkaniach organizowanych przez
Fundację

c) wśród osób mieszkających  poza granicami Polski,
d) wśród  organizacji oraz  grup obcokrajowców chcących wziąć udział w spotkaniach organizowanych

przez Fundację.
e) wśród obcokrajowców studiujących w Polsce,
f) wśród osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych - obcokrajowców i polskich spędzających

wakacje w Polsce.
2. Udzielanie pomocy wszystkim zainteresowanym w zakresie poznawania literatury, historii oraz kultury

polskiej.
3. Świadczenie pomocy szkołom publicznym w zakresie organizowania spotkań historyczno-kulturalnych.

§ 11.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie i tworzenie  grup rekonstrukcji historycznej.
2. Organizowanie wykładów i spotkań  historycznych dla osób zainteresowanych.
3. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie wykładów, szkoleń, kursów 1-7 dniowych w ośrodkach

wypoczynkowych, na temat wpływu historii oraz kultury polskiej na rozwój świadomości społecznej.
4. Tworzenie grup młodzieżowych zainteresowanych polską historią i literaturą.
5. Organizowanie oraz finansowanie letnich i zimowych obozów w Polsce dla osób mieszkających poza

terenem Polski, zainteresowanych poznawaniem polskiej kultury i polskiej historii.
6. Organizowanie i finansowanie wyjazdów wypoczynkowo-historycznych od 3 do 14-tu dni, dla osób z

Unii Europejskiej oraz z poza niej, chcących poznać kulturę oraz historię Polski.
7. Organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego, dla osób wymienionych w § 10.
8. Organizowanie i finansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz wszelkiego typu festiwali

kulturalno-rozrywkowych o charakterze historycznym.
9. Zakup sprzętu rekreacyjnego dla potrzeb realizacji celów zawartych w pkt-ch od 1 - 7 i pkt  11.
10. Zakup niezbędnych leków na potrzeby osób, które uległy wypadkowi lub zachorowały podczas

uczestnictwa w zajęciach, obozach lub turnusach objazdowych organizowanych przez Fundację.
11. W razie konieczności Fundacja wykupuje ubezpieczenie OC, wypadkowe i chorobowe dla członków

Zarządu w trakcie organizowanych imprez statutowych.
12. Organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych w placówkach służby zdrowia na

terenie Unii Europejskiej dla organizatorów oraz stosownie ubezpieczonych osób uczestniczących w
zajęciach, obozach oraz turnusach wyjazdowych, organizowanych przez Fundację w przypadkach
nagłych ratujących życie.

§ 12.

Dla osiągnięcia swoich celów, Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących
działalność zbliżoną z celami Fundacji.

§ 13.

Dążąc do prawidłowego realizowania celów i zadań wytyczonych przez Fundatorów, Zarząd Fundacji
zobowiązany jest do podjęcia Uchwały, umożliwiającej zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do
funkcjonowania biura Fundacji.

Rozdział III.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 14.

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej: 2.000,00 PLN (słownie: dwa
tysiące złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz składniki majątkowe nabyte
w trakcie działalności Fundacji.

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych)



§ 15.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16.
Dochody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów,
b) subwencji osób prawnych,
c) grantów i dotacji,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
f) działalności gospodarczej,
g) odsetek bankowych i innych zysków kapitałowych (włączając dochody z uczestnictwa w funduszach

powierniczych, dochodach z obligacji, bonów skarbowych itp).

§ 17.

1. Całość przychodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność
statutową.

2. Z każdej wpłaty dokonanej przez ofiarodawców, na cele administracyjne zostaje przeznaczone 19%
wpłaty.

§ 18.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że
stan czynny spadku  znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 19.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub
łącznej), w wysokości co najmniej 10.000 PLN, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie
życzenie. Tytuł ten ma charakter osobisty.

Rozdział IV.
WŁADZE  FUNDACJI

§ 20.
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 21.

1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem, składa się z dwóch do pięciu osób i jest powoływany na okres
6 lat przez Fundatorów.

2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora, następuje w przypadku:

a) złożenia rezygnacji
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu
c) choroby, ułomności lub utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji
d) niespełnienie obowiązków członka, przez okres dłużej niż rok
e) przekroczenie 80 -go roku życia
f) nienależytego wypełniania funkcji członka
g) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 22.

Z mocy ustanowionej Statutem,  Fundatorzy  z automatu wchodzą w skład Zarządu jako Prezesi na
równych prawach i  kierują pracami Zarządu.



§ 23

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa wg regulaminu zatwierdzonego przez Fundatorów.

§ 24
Zarząd Fundacji:
1. Reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działalności.
3. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
4. Sprawuje zarząd jej majątkiem.
5. Przyjmuje formy dochodu określone w §16.
6. Ustala wielkość zatrudnienia, wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
7. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych, oraz wyniki

działalności finansowo-gospodarczej.
8. Podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji.
9. Występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie i połączenia Fundacji.

§ 25

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj Prezesi Fundacji lub  jeden Prezes wraz z dwoma
członkami Zarządu.

§ 26

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały, wymagana jest
obecność co najmniej połowy jej członków, w tym dwóch Prezesów.

§ 27

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

§ 28

1. Członkowie Zarządu mogą pozostać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu i ich funkcje określają na  piśmie Fundatorzy.

§ 29

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Fundatorów.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z dochodów Fundacji.
3. Przeciętne wynagrodzenie członka Zarządu Fundacji nie może być wyższe od dwukrotnego (dla

dyrektora Zarządu), lub półtora krotnego (dla członka Zarządu) przeciętnego wynagrodzenia w sześciu
podstawowych działach sfery produkcyjnej gospodarki.

Rozdział V.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 30

Gromadząc środki finansowe i dobra materialne dla realizacji zadań statutowych, Fundacja może
prowadzić działalność gospodarczą w sferze:

a) .Działalność agencji reklamowych  (kod PKD 73.11.Z)
b). Pozostała działalność wydawnicza  (kod PKD 58.19)
c). Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (kod PKD 93.2)
d). Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (kod PKD 90)
e). Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (kod PKD 82.30.Z)   
f). Działalność fotograficzna (kod PKD 74.20.Z)



g). Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna  (kod PKD 2007: 93),
h).  Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD 85.59)

Rozdział VII.
ZMIANA  STATUTU

§ 31

Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.

§ 32

Decyzję w kwestii zmiany Statutu podejmują Fundatorzy w drodze uchwały podjętej na wniosek Zarządu.

Rozdział VIII.
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 33

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 34

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel  Fundacji.

§ 35

Decyzję o połączeniu, podejmują Fundatorzy poprzez uchwałę podjętą na wniosek Zarządu.

§ 36

Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.

§ 37

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok
ubiegły.

§ 38

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania  Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Katowice.

Podpisy  Fundatorów:

Ryszard   JACIUBEK     ....................................

Marian NOCOŃ             ...................................


