
1 

 

 
 

Statut Fundacji BOŻnica 
 

§1 
 1. Fundacja BOŻnica zwana dalej w treści Statutu „Fundacją”, działa na podstawie: 

a) ustawy o fundacjach, 
b) ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
c) niniejszego Statutu. 

 2. Fundacja została ustanowiona przez Łukasza Rzepkę, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym 
sporządzonym przez notariusza Martę Ćmikiewicz-Ignasik w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ul. 
Prądnicka 97, w dniu 23 września 2022 roku. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§2 

 1. Siedzibą Fundacji jest Ożarów (pow. opatowski, woj. świętokrzyskie). 
 2. 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. Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§3 
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 
 

§4 
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego zwany w dalszej części 
Statutu „Ministrem”. 
 

§5 
 1. Fundacja może używać m. in. rozwiniętej nazwy akronimu BOŻnica czyli „BOŻnica. Biblioteka Ożarowa 

Żydowskiego”, pieczęci, wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w 
językach obcych. 

 2. Decyzje w sprawach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze 
uchwały. 

 

CEL I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 
§6 

 1. Celem Fundacji jest szeroko rozumiane ocalenie pamięci po ożarowskich Żydach i budowanie 
przyjaznych relacji z potomkami ocalonych, a także wspieranie rozwoju: 
a) oświaty i edukacji, 
b) nauki oraz nowoczesnych technologii, 
c) ochrony środowiska, 
d) przedsiębiorczości, 
e) ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 
f) dobroczynności, 
g) wolontariatu, 
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h) aktywności obywatelskiej, 
i) budowy społeczeństwa obywatelskiego, 
j) badań historycznych, 
k) działalności kulturalnej, 
l) przeciwdziałania patologii społecznej, 
m) wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 

 
 2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

a) poszukiwanie, tłumaczenie, opracowanie naukowe i publikowanie w formie książkowej wspomnień 
ożarowskich Żydów oraz materiałów źródłowych poświęconych społeczności żydowskiej, 

b) szukanie i utrzymywanie kontaktów z potomkami ocalonych, 
c) dbanie o miejsca pamięci i męczeństwa ożarowskich Żydów, 
d) organizację obchodów rocznic Zagłady, Dni Pamięci, spacerów pamięci, 
e) edukację dzieci, młodzieży i dorosłych, 
f) opowiadanie i wspominanie o żydowskich tradycjach i świętach, 
g) organizację wydarzeń kulturalnych, 
h) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, 
i) propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej postaw przedsiębiorczych, 
j) podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia i edukacji, 
k) wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia ludności z terenów 

wiejskich i miejsko-wiejskich, 
l) edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, 
m) edukację obywatelską i krzewienia postaw proobywatelskich wśród dzieci i młodzieży, 
n) rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 
o) ochronę danych osobowych, 
p) rozwój nauki i edukacji, 
q) rozwój sportu, rekreacji i turystyki, 
r) promocję nowoczesnych metod kształcenia, 
s) promocję i organizację wolontariatu i organizacji pozarządowych, 
t) stymulowanie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 
u) popieranie rozwoju demokracji i ochrony praw człowieka, 
v) działalność charytatywną. 

 
 3. Szczegółowe zasady, warunki i sposoby realizacji wyżej wymienionych celów określają uchwały i 

regulaminy wewnętrzne Fundacji. 
 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO FUNDACJI 

 
§7 

 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie 
o pożytku publicznym i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku 
publicznego. 

 
 2. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna oraz może być 

prowadzona jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu 
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących 
rachunkowości. 

 
 3. Prowadzona przez Fundację działalność odpłatna pożytku publicznego nie stanowi działalności 

gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 
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 4. Prowadzona przez Fundację odpłatna działalność pożytku publicznego, o której mowa w ust. 2, może 
obejmować w szczególności działalność szkoleniową, wydawniczą, w tym sprzedaż książek lub innych 
publikacji, sprzedaż pamiątek. 

 
 5. Decyzje o rozpoczęciu i zakończeniu prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego przez 

Fundację, a także o rozszerzeniu bądź zawężeniu zakresu prowadzenia przez Fundację tej działalności, 
podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały. 

 
§8 

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji  
w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie 
organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo  
w 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, zwanych dalej 
„osobami bliskimi”. 

 
 2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji 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. 

 
 3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 

 
 4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku 
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 
§9 

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł, przekazany Fundacji przez Fundatora. 
 

 2. Dochodami Fundacji są: 
a) dochody z operacji finansowych, 
b) subwencje, zapisy, spadki, darowizny, stypendia, 
c) środki pozyskane z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego, 
d) środki pozyskane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku rozpoczęcia jej 

prowadzenia, 
e) inne dochody, w szczególności odsetki bankowe, dochody z majątku ruchomego  

i nieruchomego, ewentualne odpisy od podatku przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

f) zbiórek publicznych, 
g) majątek fundacji. 

 
 3. Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie 

postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami 
statutowymi Fundacji. 

 
 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 ewentualne długi spadkowe. 
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 5. Pozyskane przez Fundację w ramach prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego środki, 
oraz wszelkie inne dochody są przeznaczane wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji. 

 

ORGANY FUNDACJI 

 
§10 

 1. Organami Fundacji są: 
a) Rada Fundacji – organ nadzoru, 
b) Zarząd Fundacji – organ zarządzający. 

 
 2. Fundator może odstąpić od powoływania Rady Fundacji. W takim przypadku jedynym organem Fundacji 

będzie jej Zarząd. W przypadku braku powołania Rady Fundacji, pozostałe zapisy dotyczące Rady 
Fundacji stosuje się odpowiednio do Zarządu. 

 
 3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego. 

 
 4. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos Przewodniczącego Rady lub Prezesa Zarządu. 
 

 5. Członkami organów Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem przez sąd, za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. 
 

 6. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo. 
 

 7. Członkowie Zarządu za pełnienie swojej funkcji mogą pobierać wynagrodzenie, uzależnione od wyników 
działania Fundacji, na zasadach i w wysokości ustalonej w Regulaminie wynagradzania członków 
Zarządu Fundacji. 
 

 8. Wszystkim członkom organów Fundacji przysługuje prawo zwrotu kosztów poniesionych w związku z 
pełnioną funkcją, w tym kosztów noclegów, podróży oraz diet. 

 

RADA FUNDACJI 

 
§11 

 1. Rada Fundacji składa się z 4 do 6 osób. 
 

 2. Członków pierwszej kadencji Rady Fundacji powołuje Fundator. 
 

 3. Pierwsze zebranie Rady Fundator zwołuje w ciągu 30 dni od chwili uzyskania osobowości prawnej przez 

Fundację. 

 4. Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 lata i rozpoczyna się 1 stycznia z tym, że pierwsza kadencja 

rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji i upływa z dniem 31 grudnia trzeciego pełnego roku. 

 5. Członek Rady Fundacji może być powoływany na kolejną kadencję dowolną ilość razy. 
 

 6. Członków Rady drugiej i kolejnych kadencji powołuje: 
a) w liczbie 4 ustępująca Rada,     
b) w liczbie 2 Fundator, a po jego śmierci aktualnie pełniący funkcję Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów, 

spośród osób zasłużonych na polu nauki i kultury, a także tych, którzy swoją ofiarnością szczególnie 
przyczynili się do pomnożenia mienia i dóbr kulturowych Fundacji. Członkowie nowej kadencji winni 
zostać wyłonieni w terminie do dnia 30 listopada ostatniego roku kadencji ustępującej Rady. 
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 7. Rada Fundacji ma prawo powoływać i odwoływać Nadzwyczajnych Członków Rady Fundacji, którzy w 

pracach Rady Fundacji mogą występować z głosem doradczym i opiniodawczym. Nie wchodzą oni do 
maksymalnej ilości członków Rady Fundacji określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
 

 8. Rada Fundacji określa na jaki czas powołuje Nadzwyczajnego Członka Rady Fundacji. 
 

§12 
 1. Rada Fundacji może odwołać członka Rady w trakcie kadencji z ważnych przyczyn, a zwłaszcza w 

wyniku: 
a) stwierdzenia niezdolności do pracy przez komisję lekarską, 
b) prawomocnego skazania przez sąd, za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. 

 
 2. Członek Rady Fundacji może w każdym czasie złożyć rezygnację. Rezygnacja nie wymaga uzasadnienia. 

 
 3. W przypadku odwołania członka Rady Fundacji lub wygaśnięcia jego mandatu w skutek rezygnacji, 

śmierci lub powołania na Nadzwyczajnego Członka Rady Fundacji przed upływem kadencji, Rada 
Fundacji może uzupełnić swój skład o kolejnego członka lub odstąpić od tej czynności pod warunkiem, 
że minimum składu w liczbie czterech członków zostanie zachowane. 

 
§13 

 1. Pracą Rady Fundacji kieruje, reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji jej Przewodniczący. 
 

 2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona: 
a) Przewodniczącego Rady, 
b) Sekretarza. 

 
§14 

 1. Rada Fundacji działa w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin. 

 2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się z częstotliwością zależną od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w 
roku. 
 

 3. Uchwały Rady są protokołowane. 
 

 4. Posiedzenia Rady mogą być przeprowadzane w sposób zdalny – w oparciu o instrukcje określone przez 
Zarząd Fundacji, przy czym instrukcje winny zapewniać udział w zdalnym posiedzeniu wszystkim 
członkom Rady w czasie rzeczywistym, możliwość zabierania głosu przez wszystkich uczestników 
posiedzenia, a także tajność głosowania. 
 

 5. Rada może podejmować uchwały w formie pisemnej – w sposób obiegowy. Ten sposób podejmowania 
uchwał zarządza Przewodniczący Rady, wskazując okres, w jakim głosy winny zostać oddane. Uchwała 
podjęta w trybie obiegowym zapada z dniem upływu okresu wskazanego na oddanie głosów. 
 

 6. Członkowie Rady mogą brać udział w posiedzeniach lub podejmować uchwały w trybie obiegowym 
przez pełnomocników (przy czym nie mogą nimi być członkowie Zarządu Fundacji). 

 
§15 

 1. Do szczególnych obowiązków Rady Fundacji należy: 
a) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji, 
b) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, 
c) przyjmowanie sprawozdań Zarządu, 
d) coroczne udzielanie absolutorium członkom Zarządu, 
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e) podejmowanie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysków Fundacji, zgodnie z jej celami, 
względnie podejmowanie uchwał w przedmiocie pokrycia strat, 

f) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia się Fundacji, 
g) wybór członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu, 
h) podejmowanie uchwał co do rozpoczęcia oraz ustalenia zakresu prowadzenia działalności 

gospodarczej, 
i) podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do zakresu działania Zarządu, względnie 

przekazanych przez ten organ do decyzji Rady. 
 

 2. Rada Fundacji może wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji. 
 

ZARZĄD FUNDACJI 

 
§16 

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika. 
 

 2. Zarząd pierwszej kadencji powołuje Fundator. 
 

 3. Fundator dożywotnio pełni funkcję Prezesa Zarządu. Fundator może wskazać osobę, która po jego 
śmierci, będzie pełniła jego funkcję. W razie braku takiego wskazania, decyzję w tej materii podejmują 
jego spadkobiercy. 
 

 4. Kadencja wiceprezesa i skarbnika wynosi 3 lata i rozpoczyna się 1 stycznia z tym, że pierwsza kadencja 
rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji i upływa z dniem 31 grudnia trzeciego pełnego roku. 
 

 5. W razie ustąpienia lub śmierci członka Zarządu w czasie trwania kadencji, skład Zarządu winien zostać 
uzupełniony w drodze wyboru dokonanego przez Radę Fundacji. 
 

 6. Rada Fundacji może odwołać członka wiceprezesa lub skarbnika w trakcie kadencji z ważnych przyczyn, 
a zwłaszcza w wyniku: 
a) stwierdzenia niezdolności do pracy przez komisję lekarską, 
b) prawomocnego skazania przez sąd, za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. 

 
 7. Członek Zarządu Fundacji może w każdym czasie złożyć rezygnację. Rezygnacja nie wymaga 

uzasadnienia. 
 

 8. W przypadku odwołania członka Zarządu Fundacji lub wygaśnięcia jego mandatu w skutek rezygnacji 
lub śmierci przed upływem kadencji, Rada Fundacji może uzupełnić skład Zarządu Fundacji o kolejnego 
członka lub odstąpić od tej czynności pod warunkiem, że minimum składu w liczbie trzech członków 
zostanie zachowane. 

 
 9. W przypadku, gdy Rada Fundacji nie została powołana, jej funkcje pełni Zarząd Fundacji. 

 
§17 

 1. Do Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji. 
 

 2. Zarząd Fundacji w szczególności: 
a) kieruje działalnością Fundacji i sprawuje zarząd jej majątkiem, 
b) reprezentuje Fundację na zewnątrz, 
c) opracowuje i realizuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji, 
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 
e) określa strukturę organizacyjną Fundacji, 
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f) ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla 
pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów 
cywilnoprawnych, 

g) uchwala regulaminy i akty wewnętrzne Fundacji, 
h) realizuje uchwały Rady Fundacji, 
i) wypełnia kompetencje przewidziane dla Rady Fundacji w przypadku nie powołania tego organu. 

 
§18 

 1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos 
Prezesa Zarządu. 

 
 2. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, uchwały w imieniu Zarządu Fundacji podpisuje 

jedyny członek Zarządu Fundacji jako jego Przewodniczący. 
 

 3. W przypadku zatrudniania pracowników na Zebrania Zarządu zapraszany jest przedstawiciel 
pracowników z głosem doradczym. 

 
§19 

 1. Zarząd Fundacji działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu. 
 

 2. Zarząd Fundacji raz w roku przedstawia Radzie Fundacji sprawozdanie ze swojej działalności za 
poprzedni rok kalendarzowy. W jego wyniku Rada Fundacji udziela, bądź nie udziela absolutorium 
członkom Zarządu. 
 

 3. Kiedy Rada Fundacji nie została powołana, Zarząd sporządza sprawozdanie ze swej działalności i 
przyjmuje je w drodze uchwały. 

 
§20 

 1. Oświadczenia w imieniu Fundacji składają: 
a) członkowie Zarządu – jednoosobowo, 
b) z tym, że w sprawach dotyczących gospodarki finansowej Fundacji do składania oświadczeń woli w 

imieniu Fundacji konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu przy czym jednym ze 
współdziałających członków Zarządu musi być Prezes Zarządu, 

c) inne osoby – na mocy udzielonego przez Zarząd pełnomocnictwa. 
 

GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI 

 
§21 

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy 
celowe, uchwalane przez Zarząd Fundacji. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§22 

 1. Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa. 
 

 2. Oddziały i przedstawicielstwa powołuje do życia Zarząd Fundacji w drodze uchwały. 
 

 3. Oddziały i przedstawicielstwa działają na podstawie nadanych im przez Zarząd Fundacji regulaminów 
oraz odpowiednich pełnomocnictw. 
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§23 
 1. Fundacja może tworzyć inne osoby prawne, jeśli jest to zgodne z obowiązującym prawem. 

 
 2. utworzeniu przez Fundację osoby prawnej decyduje Zarząd Fundacji w drodze uchwały. 

 
§24 

Fundacja może dokonywać połączeń z innymi podmiotami prawnymi na zasadach zgodnych z obowiązującymi 
przepisami prawa. Decyzje o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały zwykłą większością 
głosów po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Fundacji. 
 

§25 
 1. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów w formie uchwały, po uprzednim 

zatwierdzeniu projektu zmian przez Radę Fundacji. 
 

 2. Zmiana Statutu nie może powodować istotnych zmian celów Fundacji. 
 

§26 
W przypadku, gdy Rada Fundacji nie została powołana, nie stosuje się wymogu uzyskania zgody Rady w 
czynnościach dokonywanych przez Zarząd. 
 

§27 
 1. Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadkach wskazanych przepisami prawa podejmuje Zarząd Fundacji. 

 
 2. Likwidację przeprowadza wyznaczony przez Zarząd Fundacji likwidator, któremu w okresie likwidacji 

przysługują prawa i obowiązki Zarządu. 
 

 3. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznacza się na cele zgodne z celami statutowymi Fundacji. 


