
STATUT
Fundacji „Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4-ego Ułanów Zaniemeńskich”

tekst jednolity po zmianach 28.05.2020r.



Rozdział I
Postanowienia Ogólne

Fundacja Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4-ego Ułanów Zaniemeńskich jest
organizacją patriotyczno-wychowawczą, kontynuującą tradycje i barwy po Pułku 4. Ułanów
z lat 1813-1814, 1815-1831 i Pułku 4-go Ułanów Zaniemeńskich. Fundacja korzysta też
z  doświadczeń  Małopolskiej  Drużyny  Kawalerii  Harcerskiej  im.  Pułku  4-go  Ułanów
Zaniemeńskich i Oddziału Terenowego im. Pułku
4. Ułanów Zaniemeńskich Polskiego Klubu Kawaleryjskiego. Mundury historyczne których
używamy, stanowią nasz służbowy ubiór organizacyjny.

§ 1
1.  Fundacja  pod  nazwą  Fundacja  „Oddział  Kawalerii  Ochotniczej  im.  Pułku 4-ego
Ułanów Zaniemeńskich” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: Zygmunta Kandorę
i Czesława Bodziannego zwanych dalej  fundatorami,  aktem notarialnym sporządzonym
przez notariusza Gabrielę  Tomczyk w kancelarii notarialnej w Raciborzu, ul. Szewska 5,
w dniu 30 listopada 2012 roku i  działa  na podstawie przepisów prawa polskiego oraz
niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
1. Siedzibą jest Kraków.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 5
Fundacja może ustanawiać  odznaki i  medale honorowe i przyznawać  je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II.
Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
1. Wspieranie działań osób fizycznych i prawnych w zakresie:
- Wskrzeszania i  kultywowania tradycji  Jazdy Polskiej  ze szczególnym uwzględnieniem
tradycji i zwyczajów Pułku 4-go Ułanów Zaniemeńskich;
- Wspierania Koła Weteranów Pułku 4-go Ułanów Zaniemeńskich, ich Rodzin i Przyjaciół
w Warszawie;
- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- Nauki, edukacji, sportu, oświaty i wychowania młodzieży;
- Krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza rekreacji konnej;



- Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Państwa;
- Upowszechniania wiedzy teoretycznej oraz osiągnięć  polskiego ruchu kawaleryjskiego
i rekonstruktorskiego, tradycji i historii Wojska Polskiego oraz służby wojskowej;
- Propagowania i promocji idei kawalerii historycznej i współczesnej;
2.  Podejmowanie  działań  na  rzecz  pomocy  dzieciom  i  młodzieży,  również
niepełnosprawnej.
3.  Niesienie  pomocy  i  wspieranie  Polaków  oraz  organizacji  młodzieżowych
zamieszkujących dawne Kresy Wschodnie, poprzez podtrzymywanie polskości,  polskiej
kultury i tradycji narodowych, pozyskiwanie środków finansowych na tą działalność.

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z:
-  polskimi,  zagranicznymi  i  międzynarodowymi  osobami  prawnymi,  w  szczególności
organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym co Fundacja charakterze,
- władzami samorządowymi, administracją  rządową, sektorem gospodarczym,  środkami
masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi rozwojem
społeczeństwa obywatelskiego i  poprawą życia mieszkańców szczególnie wsi  i  małych
miejscowości,  kwestią  edukacji  obywatelskiej,  sprawami  rozwoju  samorządności
patriotyzmu lub problematyką patologii społecznej,
-  środowiskami nauki,  kultury,  gospodarki  oraz osobami fizycznymi i  prawnymi w kraju
i  zagranicą  wykazującymi  zainteresowanie lub działającymi  w zakresie  objętym celami
Fundacji,
- z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi o tych samych lub podobnych co
Fundacja celach i działaniach.
2. Organizowanie i aktywizowanie wokół idei i celów Fundacji ruchu społecznego, w tym
ludzi nauki, kultury, oświaty, turystyki i biznesu w kraju i za granicą,
3.  Integrowanie  organizacji  pozarządowych  wokół  wspólnych  celów,  w  szczególności
wokół problematyki zgodnej z celami Fundacji,
4.  Inspirowanie  i  wspomaganie  działań  kulturalnych  i  twórczych,  naukowych
i gospodarczych
5.  Prowadzenie  działalności  informacyjnej,  promocyjnej,  kulturalnej,  szkoleniowej,
badawczej, naukowej, wydawniczej i gospodarczej,
6.  Organizowanie  wyjazdów  studyjnych  i  seminariów,  a  także  hippicznych  zawodów
sportowych i rajdów długodystansowych,
7. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych inicjatywach realizujących cele zbieżne
z celami Fundacji,
8.  Prowadzenie  szkoleń,  imprez  oraz  specjalistycznych  ośrodków  doradczych,
edukacyjnych, informacyjnych,
9.  Szeroko  rozumianą  działalność  kulturalną,  w  tym  działania  na  rzecz  zachowania
i rozwoju tradycji, obyczajów i dóbr kultury związanych z jazdą polską,
10. Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób
starszych  i niepełnosprawnych Rodziny Pułkowej,
11. Organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw;
12. Promowanie produktów lokalnych z miejsc stacjonowania oddziału,
13. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć,
14. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
15. Ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki.

§ 8



1.  Fundacja może,  dla  realizacji  swoich celów i  zgodnie z obowiązującymi  przepisami
prawa,  być  członkiem  międzynarodowych  organizacji  pozarządowych  lub
międzynarodowych związków organizacji  pozarządowych.  Uchwałę  o  przystąpieniu  lub
wystąpieniu  z  organizacji  lub  związków organizacji,  o  których  mowa  wyżej  podejmuje
Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
2.  Dla  realizacji  swoich  celów fundacja  może również  na podstawie  odrębnych umów
wspierać lub
współuczestniczyć w zbliżonej z jej celami działalności innych fundacji i podmiotów.

§ 9
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów statutowych.

§ 10
W  zakresie  niezbędnym  do  realizacji  celów  statutowych  Fundacja  może  zatrudniać
pracowników  na  podstawie  umowy o  pracę,  jak  również  powierzać  w  ramach  innego
stosunku prawnego wykonanie określonych zadań lub czynności.

Rozdział III.
Majątek i zasady gospodarki finansowej fundacji

§ 11
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie zł 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc
złotych)  oraz  środki  finansowe,  nieruchomości  i  ruchomości  nabyte  przez  Fundację
w czasie jej działania.

§ 12
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. dochodów z majątku nieruchomego ruchomego oraz praw majątkowych;
2. darowizn, spadków i zapisów;
3. subwencji osób prawnych
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
5. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
6. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej;
7. innych wpływów i dochodów.

§ 13
1.  Majątek  Fundacji  może  być  lokowany  na  rachunkach  bankowych  w  postaci  lokat
długoterminowych i w papierach wartościowych.
2. Dochody uzyskane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów
statutowych.

§ 14
Dochody  pochodzące  z  subwencji,  darowizn,  spadków i  zapisów  mogą  być  użyte  na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowił inaczej.

§ 15
Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16
1.  Ustanawia  się  tytuł  FUNDATORA  WSPOMAGAJĄCEGO.  Status  Fundatora



Wspomagającego przyznawany będzie przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu osobom
szczególnie zasłużonym dla Fundacji  poprzez bezpośrednie dziania lub znaczny wkład
finansowy wniesiony do Fundacji.
2.  Działalność  Fundacji  wspierana  będzie  przez  grono  sympatyków  i  osób
wspomagających.  Osoby  z  odpowiednim  doświadczeniem  życiowym,  które  zgłoszą
dobrowolnie chęć współpracy z Fundacją, będą angażować się w bezpośrednią realizację
zadań Fundacji. Praca osób wspomagających i sympatyków Fundacji będzie całkowicie
społeczna. Prezes Zarządu może w wyjątkowych sytuacjach podjąć decyzję o zwrocie
kosztów  podróży  i  zakwaterowania  osoby  wspomagającej  w  trakcie  realizacji  zadań
Fundacji.

§ 17
Zarząd może proponować tworzenie funduszy celowych przeznaczonych na finansowanie
określonych  rodzajów  działalności  gospodarczej  lub  określonych  przedsięwzięć.
Stworzenie takiego funduszu wymaga akceptacji Rady Fundacji.

§ 17a
W  celu  usprawnienia  funkcjonowania  Fundacji,  skoncentrowania  sił  i  środków,  w  tym
materialnych,  dla  realizacji  zadań  statutowych  Fundacji  a  także  z  myślą  o  treningu  i
wyszkoleniu  członków  Oddziału,  na  wniosek  członków  lub  kandydatów  na  członków
Fundacji,  Zarząd  może  na  terenie  kraju  powoływać  oddziały  terenowe  zwane
szwadronami, składające się z członków Fundacji, zamieszkałych w określonym mieście
lub regionie – terenie działania. Zasady powoływania, funkcjonowania, skład i strukturę
władz organizacyjnych Szwadronów określa Zarząd Fundacji. Reprezentanci szwadronów
mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§ 18
1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji składa Prezes
Zarządu jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj
członkowie Zarządu, w tym Prezes.
2.  Oświadczenie  woli  w  imieniu  Fundacji  w  zakresie  zwykłego zarządu może składać
jedna osoba upoważniona do tego przez zarząd.

§ 19
Fundacja  prowadzi  gospodarkę  finansową  i  księgową  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.

§ 20
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV.
Władze Fundacji

§ 21
Władzą Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji

Rada Fundacji.



§ 22
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
4. 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.
5.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  odwołanie  członka  Rady  i  przez  to
pozbawienie  go  członkostwa  w  Radzie,  może  nastąpić  w  wyniku  uchwały  podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten
sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady.
7. Nie można łączyć  członkostwa w Radzie Fundacji  z pełnieniem funkcji  w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
8. 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.
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 23
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 razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 24
1 Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają  na posiedzeniach
w obecności  co najmniej 50% członków Rady Fundacji  w tym Przewodniczącego, pod
warunkiem, że o terminie i miejscu posiedzenia zostali powiadomieni wszyscy członkowie
Rady za pomocą listów poleconych lub w inny sposób.
2 Uchwały Rady Fundacji za wyjątkiem spraw odrębnie uregulowanych podejmowane są
większością
głosów osób obecnych na posiedzeniu; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
3  Uchwały  Rady  Fundacji  powinny  być  zaprotokołowane  i  podpisane  przez
przewodniczącego Rady.

§ 25
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
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 na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.

§ 26
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.

§ 27
1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji
na czteroletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez nie więcej niż dwie kadencje.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą  być  odwołani przez
Radę Fundacji
przed  upływem  kadencji  w  drodze  uchwały  podjętej  jednomyślnie  przez  wszystkich
członków Rady.

§ 28
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości  środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g)  występowanie  z  wnioskiem  i  wyrażanie  zgody  w  sprawie  zmian  statutu  Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

§ 29
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą  większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
3.  Zarząd  może  powoływać  pełnomocników  do  kierowania  wyodrębnioną  sferą  spraw
należących do zadań Fundacji.
4. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 30
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa Prezes Zarządu
jeżeli  Zarząd  jest  jednoosobowy,  a  w  przypadku  Zarządu  wieloosobowego  dwaj
członkowie Zarządu, w tym Prezes.
2.  W  sprawach  dotyczących  zatrudniania  pracowników  oświadczenia  woli  w  imieniu
Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.



Połączenie z inną fundacją.

§ 31
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.

§ 32
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia
przez Radę Fundacji.

Rozdział V.
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 33
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
1. PKD 63 działalność związana z turystyką
2. PKD 22 działalność wydawnicza
3. PKD 92 działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem,
4.  PKD  52  handel  detaliczny,  z  wyłączeniem  sprzedaży  pojazdów  samochodowych,
motocykli
5. PKD 55 hotele i restauracje
6. PKD 70 obsługa nieruchomości
7. PKD 74 działalność gospodarcza pozostała
8. PKD 80 edukacja
9. PKD 80 kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia
10. PKD 60 transport lądowy
11. PKD 60 wynajem środków transportu
12. PKD 74 pozostała działalność komercyjna
13. PKD 93 pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana
14. inne PKD związane z celami Fundacji

Rozdział VI.
Zmiana statutu.

§ 34
Rada Fundacji może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego statutu, w tym celów fundacji
większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków Rady Fundacji.

Rozdział VII.
Postanowienia końcowe

§ 35
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub
w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.



§ 36
Decyzję  o  likwidacji  Fundacji  podejmuje  Rada  Fundacji  w  drodze  uchwały  podjętej
jednogłośnie przy obecności 2/3 członków Rady. Rada wyznacza likwidatora Fundacji.

§ 37
Majątek  pozostały  po likwidacji  Fundacji,  na podstawie  uchwały  Rady Fundacji  będzie
przeznaczony na cele zbieżne z celami Fundacji.

§ 38
Statut  niniejszy  uchwalony  przez  Fundatora  zgodnie  z  treścią  oświadczenia  woli
o  ustanowieniu  Fundacji  z  dnia  30.11.2012r.  staje  się  obowiązujący  z  dniem
zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.


