Statut Fundacji imienia
Tadeusza Kościuszki w
Krakowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja im. Tadeusza Kościuszki, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została
przez Tomasza Otrębskiego, zwanego dalej Fundatorem, w dniu 11 listopada 1988 r.
aktami notarialnymi sporządzonymi w Państwowym Biurze Notarialnym w Krakowie,
syg. II.A.18907/88 z dnia 11 listopada 1988 r. oraz syg. II.A.1532/89 z dnia 16 lutego
1989 r.
Fundacja działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. ( Dz. U.
nr 46 poz. 203 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i niniejszego statutu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Kraków.
2. Fundacja prowadzi działalność w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Nadzór nad Fundacją , co do zgodności jej działań a przepisami prawa i statutem ,
sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Osobom szczególnie zasłużonym, dla realizacji celów Fundacji, nadaje się godność „
Zasłużony dla Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie”.
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Rozdział II
Cele i zadania Fundacji
§4
Celem Fundacji jest utrwalanie tradycji kościuszkowskiej, badanie i popularyzowanie
historii Wojska Polskiego na tle współczesnych mu armii oraz propagowanie idei
pokoju i porozumienia na świecie.
§5
Fundacja spełnia swój cel przez:
- organizowanie wystaw, konferencji, seminariów i imprez okolicznościowych
- współpracę z instytucjami i organizacjami kulturalnymi w kraju i za granicą,
- przyznawanie stypendiów i organizowanie wyjazdów studyjnych,
- inicjowanie form działalności służących celom Fundacji,
§6
1. W celu uzyskania funduszu na działalność związaną z realizacją swoich celów,
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie produkcji, usług i handlu,
tworząc wyodrębnione jednostki gospodarcze ( zakłady) będące zakładami pracy w
rozumieniu prawa pracy.
2. Zakres działalności gospodarczej określa załącznik do Statuty
§7
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski pochodzący z majątku ruchomego
wskazanego w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.
2. Dochodami Fundacji, w szczególności są:
- dalsze świadczenia Fundatora lub jego następcy prawnego
- dochody z działalności gospodarczej i odsetki bankowe
- darowizny, subwencje, spadki i zapisy
- dochody z udziału w spółkach i innych przedsięwzięciach
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Rozdział III
Organizacja Fundacji
§8
Organami Fundacji są:
- Rada Fundacji, zwana dalej Radą
- Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
§9
1. Rada składa się z 3 – 12 osób:
a) Fundatora lub jego następcy prawnego
b) osób powołanych przez Zarząd
2. Do kompetencji Rady należy:
- powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady
- powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu
- zatwierdzanie okresowych sprawozdań Zarządu z realizacji zadań Fundacji
- uchwalanie regulaminów Rady i Zarządu
- nadawanie, na wniosek Zarządu godności „Zasłużony dla Fundacji
im.Tadeusza Kościuszki w Krakowie”.
3. Rada obraduje nie rzadziej niż raz w roku.
Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady na wniosek Zarządu lub
połowy składu Rady.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
jednej trzeciej składu Rady.
§ 10
1. Zarząd składa się z Fundatora oraz 1-5 członków.
2. Prezesa Zarządu wybiera Rada. Pozostałych członków Zarządu, w tym
viceprezesa, powołuje i odwołuje Prezes Zarządu.
3. Do uchwał Zarządu stosuje się odpowiednio paragraf 9 ust 3, z tym że
jednogłośnych uchwał Zarządu wymagają:
- zmiana statutu Fundacji
- utworzenie oddziału lub filii
- likwidacja Fundacji, oddziału lub filii
4. Do kompetencji Zarządu należy:
- kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
- uchwalanie programów i planów działania Fundacji
- powoływanie i odwoływanie kierowników zakładów, ich zastępców i głównych
księgowych,
- powoływanie i odwoływanie członków Rady oraz Prezesów oddziałów i filii Fundacji,
- nadawanie odznaki ”Przyjaciel Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie”
5. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Fundacji podejmuje Prezes
zarządu, Dyrektor Instytutu lun upoważniony członek Zarządu.
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§ 11
1.Instytut Kościuszkowski w Krakowie, zwany dalej Instytutem, realizuje cele i
zadania Fundacji zgodnie z niniejszym statutem oraz uchwałami jej organów.
2. Na czele Instytutu stoi Dyrektor. Funkcję tę pełni Prezes Zarządu lub inny członek
Zarządu.
3. Strukturę organizacyjną Instytutu i tabelę wynagrodzeń jego pracowników ustala
Zarząd.
4. Warunki pracy i płacy pracowników Instytutu określa Dyrektor.
5. Instytut zapewnia obsługę administracyjno-biurową Rady i Zarządu.
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Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 12
1. Dla pełniejszego realizowania swoich celów Fundacja może połączy się z inną
fundacją lub instytucją.
2. Połączenie Fundacji następuje przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o
utworzeniu Fundacji i jej likwidacji.
3. Fundacja może tworzyć filie za granicą i oddziały w kraju, których zasady
organizacji określi Zarząd.
§ 13
1. Likwidacja Fundacji następuje w przypadkach wskazanych w ustawie.
2. W razie likwidacji Fundacji, o jej majątku decyduje Zarząd na ostatnim
posiedzeniu.

Fundacja wpisana jest do KRS pod nr 0000047278.
Statut w brzmieniu z dnia 16.05.2002
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