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Statut Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

 

1. Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6. 

kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Kajetana Stanisława Rajskiego, zwanego dalej Fundato-

rem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mateusza Kaźmierczaka, w Kance-

larii Notarialnej w Krakowie przy ul. Królewskiej 57, w dniu 1. grudnia 2017 roku, 

repertorium A nr 17288/2017. 

 

§ 2. 

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków. 

2. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony. 

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3. 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

§ 4. 

 

1. Celem Fundacji jest: 

a) propagowanie historii podziemia niepodległościowego w okresie 1939-1963 r., 

b) działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży w zakresie historii Polski, 

c) kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, 

d) wspieranie lokalnych, ogólnopolskich i polonijnych inicjatyw patriotycznych, 

e) upamiętnianie miejsc historycznych, wydarzeń, osób, 

f) organizowanie uroczystości patriotycznych, 

g) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

h) promowanie polskiej tradycji niepodległościowej i demokratycznej w zakresie 

społecznym, ekonomicznym, historycznym, obywatelskim, 

i) wspieranie inicjatyw przyczyniających się do zwiększania bezpieczeństwa Polski pod 

względem militarnym, ekonomicznym i społecznym, 

j) działanie na rzecz poszanowania wartości religijnych, wynikających z ponad tysiącletniej 

tradycji i dziedzictwa narodu, 

k) pielęgnowanie chrześcijańskich wartości i tradycji narodu polskiego poprzez działalność 

oświatową i kulturalną, 

l) promowanie postaw w duchu zgodnym z katolicką koncepcją człowieka, w szczególności 

w zakresie ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, 

m) promowanie poszanowania fundamentalnych zasad i wartości cywilizacji łacińskiej i 

tradycji Polskiej. 

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) wydawanie Kwartalnika „Wyklęci”, 
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b) gromadzenie, upowszechnianie i popularyzowanie materiałów historycznych związanych 

z Żołnierzami Wyklętymi, 

c) stawianie pomników, obelisków i tablic, 

d) otaczanie opieką miejsc kaźni, grobów poległych i pomordowanych, 

e) wydawanie folderów, ulotek, publikacji oraz materiałów reklamowych, 

f) organizację spotkań, wykładów i prelekcji poświęconych tematyce Żołnierzy Wyklętych. 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 5. 

1. Majątek Fundacji stanowi: 

a) fundusz założycielski, na który składają się: 

-  kwota 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) celem realizacji zadań statutowych Fundacji, 

-  kwota 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) celem prowadzenia działalności gospodarczej,  

których wniesienie na rzecz Fundacji nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Fundacji w terminie 14. dni od daty wpisu Fundacji do rejestru, do czego zobowiązuje 

się Fundator, 

- majątkowe prawa autorskie do tytułu prasowego „Ogólnopolski Kwartalnik 

Poświęcony Żołnierzom Wyklętym „Wyklęci””, którego wydawcą pozostaje Fundator, 

do których przeniesienia na rzecz Fundacji w drodze nieodpłatnej umowy nabycia 

Fundator zobowiązuje się w terminie do dnia 8. stycznia 2018 r., celem realizacji zadań 

statutowych Fundacji, 

b) inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

 

§ 6. 

1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

a) dochodów z działalności gospodarczej, 

b) darowizn, spadków, zapisów, 

c) dotacji i subwencji od osób prawnych, 

d) zbiórek publicznych, 

e) majątku fundacji, 

f) odsetek bankowych, 

g) innych wpływów. 

 

Rozdział IV. Organy Fundacji 

§ 7. 

Organem Fundacji jest Zarząd. 

 

§ 8. 

1. Zarząd składa się z jednej osoby, zwanej Prezesem Zarządu, każdocześnie powoływanej przez 

Fundatora na czas nieoznaczony. 

2. Prezesem Zarządu może być Fundator.  

3. Prezes Zarządu reprezentuje Fundację samodzielnie.  

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a) śmierci członka Zarządu, 

b) rezygnacji złożonej Fundatorowi,  

c) odwołania przez Fundatora. 
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§ 9. 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

b) realizacja celów statutowych Fundacji, 

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji oraz dokonywanie wszelkich czynności 

cywilnoprawnych imieniem Fundacji, w tym zaciąganie zobowiązań, nabywanie oraz zby-

wanie mienia, 

d) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

e) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

f) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, 

g) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, 

h) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach. 

 

Rozdział V. Działalność gospodarcza 

§ 10. 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji 

celów statutowych. 

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:  

a) Wydawania książek, PKD 58.11.Z, 

b) Działalności usługowej związanej z przygotowywaniem do druku, PKD 18.13.Z, 

c) Sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, PKD 

47.91.Z, 

d) Wydawania wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), PKD 58.12.Z, 

e) Wydawania czasopism i pozostałych periodyków, PKD 58.14.Z, 

f) Pozostałej działalności wydawniczej, PKD 58.19.Z, 

g) Pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej, 

PKD 63.99.Z, 

h) Pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, PKD 

73.12.B, 

i) Pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet), PKD 73.12.C. 

 

Rozdział VI. Zmiana Statutu 

§ 11. 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w formie uchwały.  

2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona 

i określonych w akcie założycielskim. 

 

Rozdział VII. Połączenie z inną fundacją. 

§ 12. 

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. Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Zarząd w formie uchwały. 
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Rozdział VIII. Likwidacja Fundacji. 

§ 13. 

1. Fundacja ulega likwidacji decyzją Zarządu podjętą w formie uchwały. 

2. Likwidatorem Fundacji  jest Zarząd Fundacji. 

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych 

celach.” 

 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Kajetan Stanisław Rajski 

Prezes Zarządu 
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