
STATUT FUNDACJI PRZYJAŹNI POLSKO-JAPOŃSKIEJ NAMI 
Ze zmianami z 21 marca 2022 

Postanowienia ogólne 

§1 

Fundacja pod nazwą Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI, zwana dalej „FUNDACJĄ”, 
ustanowiona przez: Juliana Górskiego, Grażynę Krzywda-Pogorzelską i Macieja Krzywda-
Pogorzelskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej we Wrocławiu 
przy placu Powstańców Śląskich nr 17A/217 za numerem repertorium A nr 19885/2013 z dnia 9 maja 
2013 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

§2 

1. FUNDACJA jest osobą prawną. 

2. Siedzibą FUNDACJI jest miasto Wrocław. 

3. Czas trwania FUNDACJI jest nieoznaczony. 

§3 

1. FUNDACJA działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym 
dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. FUNDACJA może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 
w wybranych językach obcych. 

3. FUNDACJA działa poprzez swoje organy statutowe, a także pracowników, współpracowników 
i woluntariuszy. 

§4 

Właściwym Ministrem jest Minister Spraw Zagranicznych, któremu FUNDACJA składa coroczne 
sprawozdania ze swej działalności. 

§5 

FUNDACJA może tworzyć oddziały, zakłady, filie, łączyć się z innymi fundacjami. 

§6 

FUNDACJA może przystępować do spółek, konsorcjów z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, 
spółkami prawa handlowego lub osobami fizycznymi. 

§7 

FUNDACJA może ustanawiać odznaki, medale oraz tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 
 
 



Cel i formy działania FUNDACJI 

§8 

Celem FUNDACJI jest rozwijanie kontaktów między Polakami i szerzej ludźmi kultury Zachodu 
a Japończykami i szerzej ludźmi kultur Dalekiego Wschodu poprzez wzajemne poznawanie 
i uczestnictwo w kulturze duchowej, fizycznej i materialnej oraz wspólne działanie dla dobra 
społeczności, a także określanie i wzmacnianie własnych wartości osób i narodów dzięki poznawaniu 
wzajemnych różnic i odmienności. 

§9 

1. FUNDACJA realizuje cele określone wyżej poprzez prowadzenie działalności odpłatnej 
i nieodpłatnej  pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności. 

2. FUNDACJA może prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej. 

3. Działalnością nieodpłatna FUNDACJI jest prowadzona w zakresie: 

a) informowania i popularyzowania, 

b) wzajemnego wspomagania rozwoju, 

c) wspólnego działania na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej, 

d) wspierania kontaktów, współpracy, integracji, wymiany osób i dóbr kultury, 

e) przyznawania nagród, stypendiów i dotacji i innych form wsparcia, 

f) doraźnego udostępniania dóbr kultury w celach edukacyjnych i poznawczych, 

g) działań badawczych i naukowych. 

4. Działalnością odpłatna FUNDACJI jest prowadzona w zakresie: 

a) zakładania i prowadzenia przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, 

b) edukacji, szkolenia i treningów, 

c) zajęć adaptacyjnych, 

d) organizowania konwentów, przedstawień teatralnych, koncertów, turniejów i innych wydarzeń, 

e) organizowania pokazów, warsztatów i innych wydarzeń zamkniętych, 

f) tworzenia i udostępniania czasowych lub stałych wystaw, 

g) publikowania treści w postaci cyklicznej, jednorazowej lub stałej, 

h) tworzenia i sprzedaży innych dóbr kultury zgodnych z celami fundacji. 

5. Przychody z działalności odpłatnej FUNDACJI przeznaczone są wyłącznie na realizację statutowych 

celów FUNDACJI. 

§10 

Dla osiągnięcia swych celów FUNDACJA może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych 
zbieżną z jej celami. 
 



Majątek i dochody FUNDACJI 

§11 

Majątek FUNDACJI stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 500 zł (słownie: pięćset złotych), 
wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne mienie nabyte przez FUNDACJĘ w toku 
działania. 

§12 

Dochodami FUNDACJI są: 

a) darowizny, spadki, zapisy, 

b) dotacje, subwencje oraz granty, 

c) dochody z odpłatnej działalności, 

d) dochody z działalności gospodarczej, 

e) dochody ze zbiórek, 

f) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych. 

§13 

FUNDACJA przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego. 

§14 

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów 
FUNDACJI, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

§15 

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

Władze FUNDACJI 

§16 

1. Władzami FUNDACJI są: 

a) Rada Fundacji, 

b) Zarząd Fundacji. 

1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, 

z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych 

organów, w tym kosztów podróży. 

Rada Fundacji 

§17 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym, opiniującym i programowym FUNDACJI. 

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 i nie więcej niż 12  osób. 



2. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci 

członka Rady. 

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji 

lub ze stosunkiem pracy z FUNDACJĄ. 

7. 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. 

8. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje 

pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady 

§18 

1. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz do roku. 

1. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu 

lub Fundatora lub na wniosek dwóch członków Rady Fundacji; wniosek powinien mieć formę 

pisemną. 

2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. 

3. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje 

głos Przewodniczącego. 

4. Dla ważności uchwał Rady wymagana jest obecność więcej niż połowy czynnych członków Rady. 

5. W posiedzeniach Rady bierze udział przedstawiciel Zarządu Fundacji. 

§19 

1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

a) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu, 

b) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom 
Zarządu corocznego absolutorium, 

c) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji, 



d) wytyczanie głównych kierunków działalności FUNDACJI, 

e) dbanie o wizerunek FUNDACJI, 

f) pozyskiwanie kontaktów pożądanych do rozwoju FUNDACJI, 

g) pozyskiwania środków finansowych od darczyńców, 

h) nadzór nad działalnością FUNDACJI. 

2. Jeżeli Rada podejmie decyzję o zatrudnieniu poszczególnych członków Zarządu, wówczas 

Przewodniczący Rady Fundacji: 

a) ustala wynagrodzenie poszczególnych Zarządu, 

b) podpisuje umowy o pracę z członkami Zarządu. 

§20 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

FUNDACJI, 

b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej FUNDACJI. 

Zarząd Fundacji 

§21 

1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób. 

1. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. 

2. Skład pierwszego Zarządu Fundacji powołują fundatorzy. 

3. Kolejne składy Zarządu Fundacji powołuje Rada Fundacji. 

4. Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu. 

5. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w przypadku: 

a) złożenia rezygnacji, 

b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, 

c) istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji. 

§22 

Zarząd Fundacji: 

a) kieruje działalnością FUNDACJI i sprawuje zarząd jej majątkiem, 

b) reprezentuje FUNDACJĘ na zewnątrz, 

c) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 

d) określa strukturę organizacyjną FUNDACJI, 

e) ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla 



pracowników FUNDACJI, a także osób współpracujących z FUNDACJĄ na podstawie umów 
cywilnoprawnych, 

f) uchwala regulaminy i akty wewnętrzne FUNDACJI, 

g) sporządza roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności FUNDACJI i podaje je 
do publicznej wiadomości, 

h) uchwala roczne plany działania FUNDACJI oraz plany finansowe, 

i) występuje z wnioskami do Rady Fundacji w zakresie uchwał leżących w kompetencjach Rady. 

§23 

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej dwóch członków. 

3. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach Zarządu, z których sporządzany jest protokół. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Posiedzenia Zarządu zwojuje Prezes na wniosek własny lub na wniosek członków Zarządu. 

Sposób reprezentacji 

§24 

Oświadczenia woli w imieniu FUNDACJI w sprawach majątkowych i niemajątkowych składają 

jednoosobowo członkowie Zarządu Fundacji. 

§25 

Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu FUNDACJI uprawnieni są: 

a) do kwoty 100 000 zł – członkowie Zarządu działający jednoosobowo, 

b) powyżej kwoty 100 000 zł – Prezes Zarządu działający jednoosobowo. 

Gospodarka finansowa FUNDACJI 

§26 

FUNDACJA prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

§27 

Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem FUNDACJI w stosunku 

do członków organów FUNDACJI lub pracowników FUNDACJI oraz osób, z którymi członkowie 

organów FUNDACJI 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”, 



a) przekazywania majątku FUNDACJI na rzecz członków organów FUNDACJI lub pracowników 

FUNDACJI oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

b) wykorzystywania majątku FUNDACJI na rzecz członków organów FUNDACJI lub pracowników 

FUNDACJI oraz ich Osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że 

to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu FUNDACJI, 

c) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub 

pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 

cenach wyższych niż rynkowe. 

Zmiana Statutu 

§28 

1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu w formie uchwały podjętej zwykłą 

większością głosów. 

1. Zmiana Statutu nie może powodować istotnych zmian celów FUNDACJI. 

Połączenie z inną fundacją 

§29 

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów FUNDACJA może połączyć się z inną fundacją. 

1. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel FUNDACJI. 

2. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu poprzez jednomyślną uchwałę. 

Likwidacja fundacji 

§30 

FUNDACJA ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

§31 

Decyzję o likwidacji FUNDACJI podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji w drodze 
jednomyślnej uchwały. 

§32 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji FUNDACJI mogą zostać przeznaczone mocą uchwały 
Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 
 

 


