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STATUT 

Fundacji Polska Marka 

 

Rozdział I.  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1.  

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Polska Marka, zwana w dalszej części niniejszego statutu "Fundacją", 

działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. 2016, poz. 40), przepisów 

prawa polskiego i niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Sławomira Stańczuka oraz Marka Benedykta Melaniuka, zwanymi 

dalej "Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym przed Anną Zając, notariuszem w Radzyniu 

Podlaskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Radzyniu Podlaskim, pod adresem: ul. Dąbrowskiego 

1A, za numerem Repertorium A Nr 2387/2017.  

 

§ 2.  

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Radzyń Podlaski.  

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.  

3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego 

realizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

4. Fundacja może dla celów współpracy z podmiotami zagranicznymi posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych.  

 

§ 3.  

1. Fundacja posiada osobowość prawną.  

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. gospodarki.  

 

§ 4.  

1. Fundacja może tworzyć swoje jednostki organizacyjne, w tym zakłady, filie, biura na terenie 

Rzeczypospolitej oraz przedstawicielstwa za granicą.  

2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi i teleadresowymi Fundacji.  

 

§ 5.  

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami 

i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz przyczyniającym się do realizacji 

celów Fundacji.  

 

§ 6.  

1.    Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych. 
2.   Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i 
prawem polskim dopuszczonych.   
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Rozdział II.  

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 7.  

Celami działania Fundacji są: 

A. promowanie idei przedsiębiorczości w tym promowanie działalności wspomagającej rozwój 

gospodarki na Rzeczpospolitej Polskiej oraz na arenie międzynarodowej; 

B. wspieranie przedsiębiorców w rozwoju ich przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie promocji i 

rozwoju eksportu ich produktów i usług poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 

C. wspieranie przedsiębiorców w rozwoju ich przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie promocji i 

rozwoju na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

D. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych 

bezrobociem;  

E. upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości; 

F. promocja polskich marek w Polsce i na arenie międzynarodowej; 

G. umacnianie pozycji polskich marek na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na arenie 

międzynarodowej w szczególności poprzez rozwój wspólnot i społeczności biznesowych; 

H. wspieranie edukacji pozaszkolnej i inicjatyw startupowych poszerzających wiedzę na temat 

przedsiębiorczości, nowych technologii i innowacyjności. 

 

§ 8.  

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

1.1. udzielanie pomocy osobom fizycznym w tworzeniu nowych przedsiębiorstw oraz udzielanie pomocy 

wszelkim podmiotom prawa w realizacji przedsięwzięć gospodarczych w tym na arenie 

międzynarodowej, działanie na rzecz osób marginalizowanych społecznie; 

1.2. podejmowanie działań na rzecz poprawy innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, rozwoju 

nowoczesnych technologii, nauki i edukacji, tworzenia korzystnego dla rozwoju otoczenia 

instytucjonalno-prawnego oraz wzmacniania fundamentów makroekonomicznych państwa; 

1.3. działalność edukacyjną, m.in. poprzez organizowanie konferencji naukowych, sympozjów, 

warsztatów, kursów oraz seminariów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, 

związanych z obszarami: technologicznym, informacyjnym i naukowym; 

1.4. organizowanie i udział w wydarzeniach promujących polską przedsiębiorczość w Polsce i za granicą, 

w tym promujących rozwój eksportu produktów i usług świadczonych przez podmioty polskie i 

zagraniczne;  

1.5. reprezentowanie celów Fundacji i promowanie ich realizacji wśród organów administracji 

państwowej, samorządowej oraz przedsiębiorstw; 

1.6. propagowanie rozwoju przedsiębiorczości na arenie międzynarodowej oraz krajowej w szkołach 

podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, oraz wspieranie utalentowanej 

młodzieży przy uzyskaniu wykształcenia wyższego;  

1.7. wspieranie działalności startupów na arenie krajowej i międzynarodowej; 

1.8. edukację języków obcych, edukację prawną, IT, nowych technologii, projektowania, robotyki, 

programowania, inżynierii, marketingu oraz w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości  
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1.9. propagowanie rozwoju przedsiębiorczości na arenie międzynarodowej oraz krajowej; 

1.10. propagowanie pozytywnego wizerunku polskich firm na arenie krajowej i międzynarodowej; 

1.11. propagowanie przedsiębiorczości oraz polskich produktów i usług poprzez przyznawanie 

przedsiębiorcom certyfikatu Polska Marka; 

1.12. propagowanie przedsiębiorczości poprzez prowadzenie spotkań biznesowych w ramach 

Polish Business Club, 

1.13. wzbudzanie i podtrzymywanie zaufania społecznego do produktów i usług firm odznaczonych 

certyfikatem Polska Marka; 

1.14. udzielanie pomocy osobom fizycznym w realizacji ich pomysłów biznesowych 

1.15. realizowanie samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami projektów naukowych i 

prowadzenie badań, jak również sporządzanie ekspertyz, analiz, 

1.16. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w tym na 

arenie międzynarodowej; 

1.17. przygotowywanie oraz wydawanie materiałów m.in. w formie książek, opracowań, 

czasopism, biuletynów, magazynów dotyczących celów statutowych fundacji, 

1.18. działalność wspomagająca przedsiębiorców w pozyskiwaniu kapitału, 

1.19. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

1.20. współpracę z polskimi instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami 

pozarządowymi, których celem jest rozwój przedsiębiorczości, w tym na arenie międzynarodowej; 

1.21. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

1.22. działalność w zakresie organizowania lokalnych społeczności biznesowych, 

1.23. działalność w zakresie organizowania cyklicznych spotkań biznesowych, 

1.24. prowadzenie programów i akcji społecznych wspierających i realizujących cele Fundacji; 

1.25. organizowanie akcji reklamowych i promocyjnych na rzecz Fundacji; 

1.26. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi    w 

zakresie mieszczącym się w celach działania Fundacji. 

2. Działalność statutowa finansowana jest przez Fundację. 

 

Rozdział III. 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 9.  

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych wyrażony 

w środkach pieniężnych oraz inne mienie, w tym środki finansowe, ruchomości, nieruchomości i inne aktywa 

nabyte w toku działalności Fundacji, przy czym: 

1. 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych przeznaczony zostanie na realizację celów statutowych Fundacji, 

o których mowa w § 7. niniejszego Statutu; 

2. 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych przeznaczony zostanie na prowadzenie przez Fundację 

działalności gospodarczej, o której mowa w Rozdziale IV niniejszego Statutu.  

 

§ 10.  

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą między innymi z: 

a) Darowizn, spadków i zapisów; 

b) Grantów, dotacji i subwencji udzielanych przez osoby prawne;  
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c) Dochodów ze zbiórek;  

d) Dochodów z majątku fundacji;  

e) Odsetek ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Fundacji; 

f) Dotacji i subwencji ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej i 

innych organizacji polskich i międzynarodowych; 

g) Umów sponsoringowych; 

h) Dochodów z działalności gospodarczej; 

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.  

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd 

Fundacji.  

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z 

dobrodziejstwem inwentarza. 

 

Rozdział IV. 

Działalność gospodarcza 

 

§ 11. 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach 
służących realizacji celów statutowych. 
2. Działalność gospodarcza prowadzona będzie przez wyodrębnione jednostki organizacyjne bądź też 

bezpośrednio przez Fundację.  

3. Fundacja może także prowadzić działalność gospodarczą poprzez udział w spółce prawa handlowego. W 

takim przypadku Fundację reprezentuje Zarząd.  

 

§ 12.  

Nadzór nad  prowadzeniem działalności gospodarczej Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji.  

 

§ 13.  

Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację są następujące kategorie działalności 

sklasyfikowane w PKD następującymi kodami PKD: 

a) 41 - Roboty budowlane związane z wnoszeniem budynków 

b) 47 - Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 

c) 58 - Działalność wydawnicza 

d) 59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 

dźwiękowych i muzycznych 

e) 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 

powiązana 

f) 63 - Działalność usługowa w zakresie informacji 

g) 69 - Działalność prawnicza, rachunkowo – księgowa i doradztwo podatków 

h) 70 – Działalność firm centralnych (HEAD OFFICES); Doradztwo związane z zarządzeniem  

i) 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej 

j) 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

k) 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostałą działalność wspomagająca 

prowadzenie działalności gospodarczej 
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l) 85.59.A -  Nauka języków obcych 

m) 85.89.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

n) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację 

 

§ 14.  

Dochód z działalności gospodarczej pomniejszony o należny podatek stanowi zysk Fundacji, który może 

zostać przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji. 

 

Rozdział V. 

Organy i sposób zorganizowania Fundacji 

 

§ 15.  

1. Władzami Fundacji są: 

1.1 Zgromadzenie Fundatorów; 

1.2 Zarząd Fundacji zwany Zarządem;  

1.3 Rada Fundacji zwana Radą; 

2. Organy kolegialne obradują na posiedzeniach.  

 

§ 16.  

Zgromadzenie Fundatorów  
1. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji. 
2. W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą Fundatorzy 
3. Zgromadzenie Fundatorów wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego. 
4. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy: 

1) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa; 

2) Udzielanie absolutorium członkom Zarządu; 

3) Uchwalanie zmian statutu Fundacji; 

4) Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji; 

5) Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów; 
5. Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwoływane w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 

Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący. 
6. Decyzje podejmowane są w formie uchwał jednomyślnie. 
 

§ 17.  

Zarząd Fundacji 
1. Pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest przez Zgromadzenie Fundatorów.  
2. Zarząd składa się z jednej do pięciu członków zarządu. 
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu Fundacji, wybierani 
przez Zgromadzenie Fundatorów. 
4. Kadencja Zarządu trwa aż do odwołania.   
5. Członkostwo Zarządu ustaje: 

1) Z upływem kadencji; 
2) Z chwilą śmierci; 
3) Z chwilą rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu;  
4) Na skutek odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów; 

6. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku: 
1) Złożenia pisemnej rezygnacji; 
2) Istotnego naruszenia postanowień ustawy i statutu; należytego wykonywania funkcji członka 

Zarządu; W drodze uchwały podjętej przez Zgromadzenie Fundatorów. 
7. Decyzją Zgromadzenia Fundatorów, praca członków Zarządu może być wynagradzana. 
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§ 18.  

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w myśl przepisów ustawy i postanowień 
statutu dla innych organów, w szczególności: 
1) Kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz w szczególności wobec 

organów państwowych i innych organizacji. 
2) Zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji. 
3) Uchwalania regulaminów pracy Zarządu. 
4) Opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności i strategii działania Fundacji. 
5) Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji. 
6) Sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji. 
7) Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów. 
8) Opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji. 
9) Powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji, pełnomocników 

Zarządu Fundacji, ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania 
pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy, kierowanie 
pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji. 

10) Decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją. 
11) Decyzja o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji. 
12) Decyzja o likwidacji Fundacji oraz powołanie likwidatora Fundacji. 
13) Wskazanie fundacji lub instytucji na rzecz, której zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji 

Fundacji. 
 

§ 19.  

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. 
2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu. 
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. 
4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Dla ważności uchwały Zarządu wymagane jest podjęcie jej 

zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. 
5. Do podjęcia ważnej uchwały przez Zarząd wymagana jest obecność przynajmniej połowy Członków 

Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. 
6. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół. 
7. skreślony 
8. skreślony. 
9. skreślony 
 

§ 20.  

Rada Fundacji 

1. Rada Fundacji jest organem opiniującym dla Fundacji.  

2. W skład Rady Fundacji może wchodzić od jednej do piętnastu osób, w tym  

        2.1 Osoby fizyczne; 

        2.2 Osoby prawne – delegowana przez nią osoba fizyczna; 

        2.3 W przypadku Osób prawnych w skład Rady Fundacji wchodzi delegowana przez daną Osobę; 

        prawną osoba fizyczna ją reprezentująca.  

3. Członków Rady Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundatorów.  

4. Odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku: 

     4.1 Uchwały podjętej bezwzględną większością głosów członków Rady Fundacji; 

     4.2 Jednomyślnej decyzji Zarządu Fundacji; 

     4.3 Pisemnej rezygnacji członka Rady; 

     4.4 Śmierci członka Rady; 
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5. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.  

6. W przypadku powołania członka Rady Fundacji do Zarządu Fundacji, jego członkostwo w Radzie ulega 

zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.  

7. Przewodniczącego Rady wybiera Zarząd Fundacji. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, 

reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.  

8. Decyzją Zarządu Fundacji, praca członków Rady Fundacji może być wynagradzana. 

 

§ 21.  

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.  

2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady. 

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów przy obecności 3/5  członków 

Rady. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzygającym jest głos Przewodniczącego Rady. 

 

§ 22.  

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

1.1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 

1.2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji; 

 

Rozdział VI. 

Sposób Reprezentacji Fundacji 

 

§ 23. 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działający wspólnie, z wyłączeniem 

działalności Fundacji określonej w §5 niniejszego statutu. Oświadczenia woli w tym zakresie mogą bowiem 

składać  wszyscy członkowie Zarządu działający samodzielnie.  

 

  Rozdział VII.  

Zmiana Statutu Fundacji 

 

§ 24.  

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundatorów. 

 

Rozdział VIII.  

Połączenie z inną Fundacją 

 

§ 25. 

1. Fundacja może połączyć się 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.  

 

§ 26.  

1. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają 

w drodze jednomyślnej uchwały i wymagają zgody Fundatorów. 

2. Uchwała Zarządu, o której mowa w punkcie 1. powyżej powinna zawierać szczegółowy opis zasad 

połączenia.  
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Rozdział IX.  

Likwidacja Fundacji 

 

§ 27.  

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w przypadku 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.  

2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy jednomyślną pisemną uchwałą.  

 

§ 28.  

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej, pisemnej uchwały.  

 

§ 29.  

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Zarządu 

Fundacji na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.  

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radzyń Podlaski, 14.03.2018 


