
STATUT 
FUNDACJI „Dbamy o Zabytki” 

 
Rozdział l 

Postanowienia ogólne 
§ 1 Nazwa fundacji 

 
1. Fundacja „Dbamy o Zabytki” zwana w dalszej części Statutu Fundacją, działa na 

podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr. 46, poz. 
203 z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Metrix spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 633118) zwana dalej 
Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym dnia 23.10.2017 roku przez Marka 
Hrymaka notariusza w Warszawie, prowadzącej kancelarię notarialną w Warszawie 
przy ulicy Chmielnej 73b lok. LU10 za numerem Repertorium A nr 14717/2017 z późń. 
zm. 

3. Fundacja ma osobowość prawą. 
 

§ 2 Teren działania Fundacji, siedziba, pieczecie, wyróżnienia. 
 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 
3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność 

poza granicami  Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady i inne wewnętrzne jednostki 

organizacyjne. 
5. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz logo. 

 
§ 3 Czas trwania Fundacji 

Fundację tworzy się na czas nieograniczony, 
 

§ 4 Organ nadzorujący 
Organem nadzorującym Fundację jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Prezydent m.st. Warszawy. 

 
Rozdział II 

§ 5 Cele i formy działania Fundacji 
 
A. Cele:  

1. podejmowanie działań na rzecz ochrony i ratowania zabytków, pomników kultury i 
pomników przyrody i dziedzictwa Kulturowego, 

2. promocja pomników kultury polskiej w świecie, 
3. udzielanie pomocy w zakresie realizacji programów ochrony zabytków i pomników 

przyrody, 
4. aktywowanie ludzi nauki i kultury do działań na rzecz ochrony środowiska, pomników 

kultury i pomników przyrody, 
5. promowanie idei poróżowania po Polsce i zwiedzania Polskich zabytków, 
6. działanie na rzecz kształtowania postaw patriotycznych, 
7. propagowanie wiedzy na temat dziedzictw kulturowego, 
8. wspieranie wszelkich działań, które mają na celu ratowanie Zabytków i Dziedzictwa 

Kulturowego 
 
B. Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez: 
 

1. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej zwłaszcza w zakresie 
propagowania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego oraz organizowanie akcji 



informacyjnych i szkoleniowych i upowszechnianie wiedzy na temat prawa, w 
szczególności prawa oświatowego, 

2. uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych związanych z tematyką 
dziedzictwa kulturowego oraz zabytków, 

3. współpracę ze szkołami, uczelniami, jednostkami samorządu państwowego, innymi 
organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, 

4. występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach 
objętych celami statutowymi, 

5. wspieranie pozaszkolnych form edukacji, 
6. prowadzenie działań wspomagających edukację, w szczególności edukację dzieci i 

młodzieży, 
7. wsparcie lokalnych stowarzyszeń oraz fundacji, które działają w danym regionie na 

rzecz propagowania historii regionów i ochronę spuścizny Narodowej, 
8. organizowanie i prowadzenie wszelkiego rodzaju spotkań, sympozjów, eventów, 

imprez plenerowych, sportowych, artystycznych, szkoleń, prelekcji, wykładów, 
wystaw, warsztatów, projekcji filmowych, zgrupowań formacyjnych, wycieczek, 
pielgrzymek, obozów szkoleniowych oraz imprez rekreacyjnych służących 
propagowaniu wiedzy historyczno-kulturowej poszczególnych regionów Polski i 
świata, 

9. wydawanie folderów biuletynów i ulotek plakatów oraz innych materiałów 
informacyjnych, 

10. prowadzenie punków informacyjnych Fundacji, również na imprezach masowych, 
11. organizowanie akcji charytatywnych zbiórek publicznych na rzecz Dbania o Zabytki. 
12. prowadzenie działalność wspierającej wszelkie działania na rzecz ratowania zabytków 

i dziedzictwa kulturowego, 
13. prowadzenie działalności wspierającej lokalne stowarzyszenia, które działają w danym 

regionie na rzecz propagowania historii regionów i ochronę spuścizny narodowej, 
14. współpracę z wszelkimi organami państwowymi, które przeciwdziałają dewastacji i 

niewłaściwemu zarządzaniu dobrami Kultury i spuścizny dziedzictwa kulturowego, 
15. przygotowywanie opracowań ewidencyjnych - dokumentacji inżynieryjni budowlana i 

Konserwatorska, Inwentaryzacja, Techniczne Projekty i zabezpieczenia, spisy prac, 
dokumentacji fotograficznej i filmowej, wykazu dóbr kultury i planu ich ochrony, 

16. udoskonalenie zabezpieczeń mechanicznych: w otworach okiennych, drzwiowych: 
zamki, zasuwy, zawiasy, kłódki, kraty, siatki, folie przeciw włamaniowe, instalowanie 
systemów alarmowych, modernizacji i instalacja systemów alarmowych 
zabezpieczających obiekt przed pożarem, kradzieżą, włamaniem, napadem i 
wandalizmem, 

17. utrzymanie w sprawności technicznej dóbr kultury, zabytków itp. w tym w zakresie: 
instalacji elektrycznej, oświetleniowej, gazowej, odgromowej, deszczowej, przewodów 
kominowych, sprzętu przeciw pożarowego, łączność, 

18. przygotowanie: opakowań do ewakuacji, miejsc na ukrycie eksponatów, materiałów 
do oznakowania opakowań. 

 
C. Prace wykonywane w okresie wystąpienia szczególnych zagrożeń 

 
1. oznakowanie obiektów specjalnymi znakami rozpoznawczymi Konwencji Haskiej, 
2. podwyższenie odporności ogniowej Obiektów Zabytkowych - usunięcie zbędnych, 

łatwo palnych materiałów i elementów, zwiększenie ilości środków gaśniczych, 
3. wykonanie prac inżynieryjno-technicznych: wzmocnienie stropów, założenie podpór, 

wykonanie obudów, osłon, okiennic, 
4. ochronę ruchomych Dóbr Kultury: umieszczenie eksponatów w opakowaniach 

oznakowanych wraz z dokumentacją i ich ochronę. 
 

Rozdział III 
§6 Majątek fundacji 

 



6.1. Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji 
 

1. Majątek  fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3.000 zł. (trzy tysiące 
złotych) oraz inne mienie uzyskane i nabyte odpłatnie lub nie odpłatnie przez 
Fundację w toku jej działania. 

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
3. Niezależnie od kwoty wskazanej w ust. 1, Fundacja przeznacza 1.000 zł (słownie: jeden 

tysiąc złotych) na działalność gospodarczą. Przedmiotowa kwota pochodzi z darowizny 
dokonanej przez Fundatora. 

 
6.2. Działalność gospodarcza fundacji. 
 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów 
statutowych. 

2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów 
statutowych. 

3. Fundacja może prowadzić w kraju, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, działalność gospodarczą w zakresie: 
a) Doradztwo związane z zarządzaniem (70.2 PKD); 
b) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych (72.2 PKD); 
c) Reklama (PKD 73.1); 
d) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2); 
e) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z 

wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1); 
f) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z); 
g) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z); 
h) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 
i) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), 
j) Pozostałe formy edukacji (85.5.) 
k) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), 
l) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) 

(56.21.Z) 
m) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z) 
n) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A) 
o) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych (59.11.Z) 
p) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (74.90.Z), 
q) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z), 
r) Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z) 
s) Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z) 
t) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji 

turystycznych  (91.03.Z) 
 

§ 7 Dochody fundacji 
 

Dochody fundacji pochodzą z: 
1. darowizn, spadków, zapisów, 
2. dotacji i subwencji osób prawnych oraz instytucji publicznych, 
3. dochodów z majątków nieruchomego, ruchomego i z praw majątkowych, 
4. dochodów  ze zbiórek organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, 
5. odsetek bankowych, 
6. dochodów z majątku Fundacji, 
7. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 

http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/56.21.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/56.10.A.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/90.03.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/90.04.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/91.03.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/91.03.Z.html


 
§ 8 Majątek fundacji – postanowienia dodatkowe 

 
1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji mogą być przeznaczone na realizację celów 

statutowych Fundacji , pokrycie kosztów działalności Fundacji. 
2. Zabrania się fundacji udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem 

fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z 
którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku 
małżeńskim , we wspólnym pożyciu albo  stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo 
są  związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej osobami bliskimi. 

3. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów  
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach. 

4. Zabrania się wykorzystywania majątku fundacji na rzecz członków, członków organów 
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. 

5. Zabrania się Fundacji zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskich , na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

6. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą 
ofiarodawców sygnowane ich nazwiskiem lub nazwą. 

 
§ 9 Finanse Fundacji, księgi rachunkowe 

 
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych 

odrębnymi  przepisami. 
2.  W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od 

działalności statutowej. 
3. Dochody z darowizn , spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów 

Fundacji , jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji 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. 

 
Rozdział IV 

§ 10 Organy fundacji 
 

Organami Fundacji jest: 
 

1. Zarząd Fundacji. 
 

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do 
kompetencji innych organów. 

 
 

§ 11 Kadencja i skład Zarządu Fundacji 
 

1. Liczebność Zarządu Fundacji wynosi łącznie z Prezesem Zarządu od 1 do 6 osób. 
2. Zarząd powołany jest na czas nieokreślony. 
3. Prezesa i członków Zarządu powołuje Fundator. 
4. Zarząd oraz każdy z jego członków może być w każdym czasie odwołany przez 

Fundatora. 
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje: 



a) w przypadku śmierci członka, 
b) w przypadku złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o rezygnacji z 

uczestnictwa w Zarządzie, 
c) Na skutek odwołania członka przez Fundatora, w przypadku gdy został on  przez 

nich powołany, 
d) skutek prawomocnego wyroku sądu o pozbawieniu praw publicznych. 

 
§ 12 Zadania i kompetencje Zarządu Fundacji 

 
I. Zarząd Fundacji: 

1. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz; 
2. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji; 
3. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki oraz zapisy; 
4. dysponuje dochodami na cele statutowe;  
5. ustala zasady rachunkowości i planu kont oraz tworzy, znosi i gospodaruje 

funduszami  Fundacji. 
 

II. Posiedzenia Zarządu i głosowanie: 
1. Zarząd  Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu 

Fundacji w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż na rok, na wniosek Prezesa Zarządu 
Fundacji. W  posiedzeniach Zarządu Fundacji  mogą  brać udział członkowie Zarządu 
Fundacji oraz Fundator. 

2. Do udziału w posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą być także zapraszane osoby i 
przedstawiciele organizacji , których działalność jest zbieżna  z celami Fundacji. 

3. Uchwały Zarządu Fundacji są podejmowane zwykłą większością głosów o ile statut nie 
stanowi inaczej. 

4. Każdy członek Zarządu Fundacji posiada jeden głos.  
 

§ 13 Reprezentacja Fundacji 
 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają członkowie zarządu samodzielnie.  
 

Rozdział V 
§ 14 Połączenie  z inną Fundacją 

 
1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć 

się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez 
zainteresowane strony. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku  mógłby  zmienić się cel Fundacji. 
3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Fundator Fundacji z własnej 

inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji, w drodze uchwały podjętej jednogłośnie 
przez Fundatora.  

   
Rozdział VI 

§ 15 Zmiana Statutu 
 

Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji w tym również zmian celów Fundacji, 
podejmuje Fundator w drodze jednomyślnej uchwały.  

 
     Rozdział VII 

§ 16 Likwidacja Fundacji 
 

1. Fundacja ulega likwidacji  w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub 
wobec wyczerpania środków finansowych i majątku. 

2. Uchwalę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd fundacji większością bezwzględną. 



3. Likwidatorami są wszyscy członkowie Zarządu, chyba że Fundator wyznaczy  
do pełnienia funkcji likwidatora inną osobę lub osoby. 

4. Z ważnych powodów Fundator może, z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych 
likwidatorów, odwołać likwidatora. 

5. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące spawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności  
i wypełnić zobowiązania Fundacji. 

6. W granicach swoich kompetencji, określonych w punkcie 4 niniejszego paragrafu, 
likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw Fundacji oraz reprezentowania jej na 
zewnątrz. W tym samym zakresie przysługują im wszystkie uprawnienia Zarządu. 

7. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia organy nadzoru, w tym właściwego 
dla Fundacji ministra. 

8. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

9. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 
przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji 
o zbliżonych celach. 

 

 
 


