
Statut fundacji:
„Fundacja  Elke i Stefana Petriuk im. malarza Wilhelma Blanke” zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 9 październik 2014 rok numer KRS: 0000520606

“Fundacja elke i steFana Petriuk 
im. malarza wilhelma Blanke”

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja Elke i Stefana Petriuk im. malarza Wilhelma Blanke zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 
kwietnia 1984 r. o fundacjach /j.t. Dz. U. 1991 r.  Nr 46 poz. 203 ze zm./ oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Stefana Petriuka i Elke Petriuk, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym 
sporządzonym przez notariusza – Dariusza Tracza w Kancelarii Notarialnej w Sulechowie, ul. Jana Pawła II nr 6, 66-100 
Sulechów w dniu 26 czerwca 2014 r. 

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kargowa.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego 

realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami 
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i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celami Fundacji są:
1) działalność oświatowo- kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju gminy Kargowa, 
2) ochrona dóbr kultury i tradycji ziemi kargowskiej, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3) rozwój i upowszechnianie kultury i sztuki,
4) działalność charytatywna,
5) promocja i organizacja wolontariatu,
6) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe,
7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami,
8) działania podejmowane na rzecz ochrony i popularyzacji regionalnych kultur, tradycji, zwyczajów i produktów oraz 

zachęcanie społeczeństwa do ich poznawania,
9) propagowanie dziedzictwa Wilhelma Blanke. 

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1) organizowanie i udział w  imprezach promujących gminę,
2) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach 

działania fundacji,
3) podnoszenie świadomości prawnej, społecznej, kulturalnej i obywatelskiej społeczeństwa oraz wspieranie inicjatyw 

podejmowanych w tym zakresie,
4) Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej do realizacji zadań statutowych
5) organizowanie i współfinansowanie konferencji naukowych i sympozjów, seminariów, szkoleń, 
6) promocję i organizację wolontariatu,
7) wspieranie i inicjowanie wszelkich działań podnoszących poziom wiedzy i oświaty w zakresie ochrony zabytków, 

kultury i polskich tradycji narodowych,
8) tworzenie i promowanie historycznych ścieżek edukacyjnych,
9) rekonstrukcję i rewaloryzację obiektów zabytkowych własnych i nie będących własnością Fundacji,
10) działalność wydawniczą przygotowywanie i promocja publikacji związanych z celami Fundacji,

album.indd   157 2014-10-30   00:22:42



11) opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych,
12) współpracę z mediami,
13) nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą w celu realizacji celów 

statutowych,
14) prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
15) organizowanie i dofinansowywanie wycieczek krajoznawczych i kulturoznawczych,
16) wspieranie inicjatyw społecznych zgodnych z celami Fundacji,
17) nawiązywanie współpracy i inne działania integracyjne mające na celu upowszechnianie polskiej kultury i tradycji 

w Europie oraz poznawanie tradycji i kultury europejskiej.

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8

Majątek Fundacji stanowią obrazy Wilhelma Blanke o wartości 250 000 zł, fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc 
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych,
c) krajowych, europejskich i międzynarodowych środków pomocowych,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochodów z majątku fundacji,
f) odsetek bankowych.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE FUNDACJI

§ 10

1. Władzami Fundacji są:
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a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

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.

§ 11

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 4 do 6 członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały 

pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje 

ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
5. Kadencja Rady Fundacji wynosi 5 lat.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w razie rezygnacji, śmierci członka Rady Fundacji lub odwołania.
7. Odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji może nastąpić w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach  (rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz 
Fundacji, brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji; utrata praw publicznych na mocy prawomocnego 
wyroku sądu) w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez Fundatorów.

8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy 
z Fundacją.

9. 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.

10. Członkostwo w Radzie Fundacji sprawowane jest honorowo.

§ 12

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na 

piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności ¾ członów Rady Fundacji, 

w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym – z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek 

Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
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5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub 

Wiceprzewodniczący.

§ 13

Do zakresu działań Rady Fundacji należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,
3) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6) nadzór nad działalnością Fundacji.
7) podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazanych do decyzji Rady,
8) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 14

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 15

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych na pięcioletnią kadencję. 
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
3. Prezesem  Zarządu zostaje Fundator, chyba, że sytuacja uniemożliwi mu pełnienie obowiązków, wówczas Rada może 

podjąć uchwałę o zmianie zgodnie z ust. 5
4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę 

funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów Rada 
Fundacji. 

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
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b) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy  
 umyślnej,

c) śmierci członka Zarządu.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień 

i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji; utrata praw publicznych na mocy 
prawomocnego wyroku sądu) Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez 
Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

7. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu. 

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań  Zarządu Fundacji należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2) realizacja celów statutowych,
3) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
5) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, 

a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji,
6) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
7) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji.

§ 17

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej 

możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniu w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków, obecnych na 

posiedzeniu Zarządu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów 
decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
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SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 18

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu 
Fundacji działający łącznie. 

ROZDZIAŁ. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 20

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze 

jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej 
środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji 

na rzecz Gminnego Centrum Kultury w Kargowej.

 /Podpisano/
 Zarząd Fundacji: 

 Stefan Petriuk 
 Elke Petriuk 
 Izabela Monika Wawrzyniak-Kurowska

album.indd   162 2014-10-30   00:22:42



Auszug aus der Satzung:
der „Wilhelm Blanke – Stiftung von Elke und Stefan Petriuk”, eingetragen beim Bezirksgericht in Zielona Góra, VIII. 
Wirtschaftsabteilung des Landes- Registergerichts, Registriernummer, 9. Oktober 2014 nr. KRS: 0000520606

„wilhelm Blanke – stiFtung 
von elke und steFan Petriuk”

KAPITEL I. ALLGEMEINE VERFÜGUNG 

§ 1

1. Die „Wilhelm Blanke – Stiftung von Elke und Stefan Petriuk”, (Originalname in Polnisch: Fundacja Elke i Stefana Petriuk 
im. malarza Wilhelma Blanke“) weiter genannt Stiftung, ist tätig auf Grund der Verordnung vom 6. April 1984 über 
Stiftungen / Amtsblatt von 1991 Nr.46 Position 203 und deren Veränderungen / sowie den Verfügungen der vorliegenden 
Satzung.

2. Die Stiftung wurde von Stefan Petriuk und Elke Petriuk gegründet, weiter genannt Stifter, durch einen notariellen Akt beim 
Notar Dariusz Tracz, in der Notarkanzlei in Sulechów, Jan Pawel II Strasse Nr. 6, 66-100 Sulechów, am 26. April 2014.

§ 2

1. Sitz der Stiftung ist Kargowa.
2. Die Zeitdauer der Stiftung ist unbegrenzt.
3. Die Stiftung ist tätig auf dem gesamten Territorium der Republik Polen, wobei bei der Notwendigkeit von Realisierung 

von bestimmten Zielen, die Stiftung auch außerhalb der Grenzen der Republik Polen tätig sein kann.  

§ 3

1. Die Stiftung ist eine juristische Person.
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2. Die Kontrolle über die Stiftung führt der aktuelle Minister für Kultur und Volkseigentum. 

KAPITEL II. ZIELE UND TÄTIGKEITSGRUNDSÄTZE DER STIFTUNG 

(die Ziele und Tätigkeitsgrundsätze der Stiftung sind identisch mit den Paragraphen § 3.  des notariellen Aktes)

KAPITEL III. VERMÖGEN UND EINKÜNFTE DER STIFTUNG 

§ 8

Das Vermögen der Stiftung sind die Gemälde von Wilhelm Blanke mit einem gegenwärtigen Wert von 250.000 Zloty 
sowie der Gründungssumme von 1000 Zł (tausend Złoty) sowie andere Einnahmen, die durch die Stiftungstätigkeit erfolgen. 

KAPITEL IV. LEITUNG DER STIFTUNG

§ 10

1. Die Leitungen der Stiftung sind: 
a) Verwaltungsrat der Stiftung 
b) Vorstand der Stiftung

2. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten keine Entlohnung für die Tätigkeit innerhalb der Stiftung.

VERWALTUNGSRAT

§ 11

1. Der Verwaltungsrat ist ein beschließendes, kontrollierendes und meinungsbildendes Organ.
2. Der Verwaltungsrat der Stiftung setzt sich aus 4 – 6 Mitgliedern.  
3. Die ersten Mitglieder des Verwaltungsrates der Stiftung berufen die Stifter. 
5. Die Legislaturperiode beträgt 5 Jahre 
8. Die Tätigkeit im Verwaltungsrat erfolgt ehrenamtlich. 
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– 166 –

VORSTAND DER STIFTUNG 

§ 15

1. Der Vorstand der Stiftung setzt sich aus 3 bis 5 Personen, einschließlich des Präsidenten, die für fünf Jahre berufen werden.  
2. Mitglied im Vorstand kann man mehr als nur eine Legislaturperiode sein. 
3. Präsident der Stiftung bleibt der Stifter.
4. Den ersten Stiftungsvorstand beruft der Stifter. 
6. Bei begründeten Vorwürfen kann der Stifter noch vor Ablauf einer Legislaturperiode im Wege einer einstimmigen 

Abstimmung ein Mitglied aus dem Vorstand ausschließen.  

 

 /Unterzeichnet/ 
 Zarząd Fundacji: 

 Stefan Petriuk 
 Elke Petriuk 
 Izabela Monika Wawrzyniak-Kurowska
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