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STATUT 
SATZUNG 

 
 

Rozdział I  
Postanowien ia ogólne 

 Abschnitt I  
Allgemeine Bestimmungen 

   
§ 1  

Nazwa, akt założycielski 

Fundacja pod nazwą OP ENHEIM, zwana dalej 
„Fundacją", ustanowiona przez Fundatorów 
Violettę Elżbietę Wojnowski, Hartmutha Volkmara 
Umlaufta oraz Katarzynę Puźniak, zwanymi dalej 
„Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym 
przez notariusza Agatę Golińczak w Kancelarii 
Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak 
spółka cywilna we Wrocławiu w dniu 11 maja 2018 
roku, działa na podstawie przepisów prawa 
polskiego, w szczególności ustawy o fundacjach z 
dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 40 ze 
zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 
2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz postanowień 
niniejszego Statutu. 

 § 1 
Name, Gründungsakt 

Die Stiftung unter dem Namen OP ENHEIM 
(nachstehend: ,,Stiftung") wurde durch die Stifter 
Violetta Elzbieta Wojnowski, Hartmuth Volkmar 
Umlauft und Katarzyna Puzniak (nachstehend: 
„Stifter") durch notarielle Urkunde vor dem Notar 
Agata Golinczak in der Notarkanzlei Krzysztof 
Legiyc, Agata Golinczak Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts in Wroclaw am 11. Mai 2018 errichtet. Auf 
die Stiftung sind polnische Rechtsvorschriften, 
insbesondere das Gesetz über Stiftungen vom 6. 
April 1984 (Gesetzblatt 2016, Pos. 40 m. Ä.), das 
Gesetz über die gemeinnützige Tätigkeit und den 
Freiwilligendienst vom 24. April 2003 (Gesetzblatt 
2018, Pos. 450 m. Ä.) sowie die Bestimmungen 
dieser Satzung anwendbar. 

   
§ 2 

Osobowość prawna 

Fundacja posiada osobowość prawną na podstawie 
wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – 
Fabrycznej we Wrocławiu. 
 
 
 

 § 2 
Rechtspersönlichkeit 

Die Stiftung ist eine juristische Person mit 
Rechtspersönlichkeit gemäß der Eintragung im 
Register der Vereine, anderer gesellschaftlicher und 
beruflicher Organisationen, der Stiftungen sowie 
der öffentlichen Einrichtungen der 
Gesundheitsfürsorge beim Amtsgericht Wroclaw – 
Fabryczna in Wroclaw. 

   
§ 3 

Siedziba, zakres działalności 

3.1 Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław. 

 § 3 
Sitz, Tätigkeit 

3.1 Der Sitz der Stiftung ist die Stadt Wroclaw. 
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3.2 Terenem działalności Fundacji jest obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w 
zakresie niezbędnym dla własciwego 
realizowania celów może ona prowadzić 
działalność także poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

3.3 Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, 
filie, kluby, biura, przedstawicielstwa oraz inne 
stałe i czasowe placówki na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 

3.2 Das räumliche Tätigkeitsgebiet der Stiftung ist 
das Gebiet der Republik Polen, wobei die 
Stiftung im für die Umsetzung ihrer Ziele 
notwendigen Umfang außerhalb der Grenzen 
der Republik Polen tätig sein kann. 

3.3 Die Stiftung kann Niederlassungen, 
Betriebstätten, Filialen, Vereine, Büros, 
Vertretungen sowie andere ständige und 
temporäre Geschäftsstellen im Hoheitsgebiet  
der Republik Polen sowie im Ausland 
gründen. 

   
§ 4 

Czas trwania 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 § 4 
Dauer 

Die Dauer der Stiftung ist unbegrenzt. 
   
   

Rozdział I I  
Cele i  zasady działania Fundacj i  

 Abschnitt I I  
Zweck und Handlungsgrundsätze der 

St i f tung 
   

§ 5 
Cele 

Celem Fundacji jest: 
1) działanie na rzecz rozwoju i wspierania kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, w tym: 
i. rozpowszechnianie wiedzy o kulturze i 

sztuce na poziomie lokalnym, krajowym i 
pozakrajowym, 

ii. organizowanie, propagowanie, i wspieranie 
projektów artystycznych oraz kulturalnych, 

iii. propagowanie i wspieranie 
międzynarodowej wymiany artystycznej, 

iv. umacnianie zainteresowania sztuką oraz 
kulturą, 

v. tworzenie sieci kooperacji z instytucjami 
artystycznymi i kulturalnymi, 

vi. inicjowanie oraz wspieranie projektów oraz 
wydarzeń o tematyce kulturalnej, 

2) wspieranie rozwoju kontaktów 
międzykulturowych, 

 § 5 
Zweck 

Zweck der Stiftung ist: 
1) Maßnahmen zur Entwicklung und 

Unterstützung von Kultur, Kunst, Schutz von 
Kulturgütern und nationalem Erbe, 
einschließlich: 
i. Verbreitung von Wissen über Kultur und 

Kunst auf lokaler, nationaler und 
nichtstaatlicher Ebene, 

ii. Organisation, Förderung und Unterstützung 
von künstlerischen und kulturellen 
Projekten, 

iii. Förderung und Unterstützung des 
internationalen künstlerischen Austauschs, 

iv. Stärkung des Interesses an Kunst und 
Kultur, 

v. Schaffung eines Kooperationsnetzwerkes 
mit künstlerischen und kulturellen 
Institutionen, 

vi. Initiierung und Unterstützung von 
kulturellen Projekten und Veranstaltungen, 
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3) działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego oraz popularyzowanie 
kulturalnej i społecznej aktywności 
obywatelskiej, 

4) podejmowanie działań wspomagających rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych, 

5) rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych i 
społecznych pomiędzy przedstawicielami 
różnych krajów oraz społeczności, 

6) wspieranie rozwoju nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

7) podejmowanie dzialań na rzecz wspierania 
rozwoju dzieci i młodzieży, 

8) podejmowanie działan na rzecz wspierania 
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego. 

2) Unterstützung der Entwicklung interkultureller 
Kontakte, 

3) Tätigkeiten für die Entwicklung der 
Zivilgesellschaft und die Popularisierung des 
kulturellen und sozialen bürgerschaftlichen 
Engagements, 

4) Handlungen, die die Entwicklung von 
Gemeinschaften und das gemeinschaftliche 
Zusammenleben unterstützen, 

5) Entwicklung von wissenschaftlichen, kulturellen 
und sozialen Kontakten zwischen Vertretern 
verschiedener Länder und Gemeinschaften, 

6) Unterstützung der Entwicklung von 
Wissenschaft, Hochschulbildung, Bildung, 
Bildungswesen und Erziehung, 

7) Tätigkeiten zur Unterstützung der Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen, 

8) Tätigkeiten zur Förderung von Ökologie und 
Tierschutz und zum Schutz des Naturerbes. 

   
§ 6 

Formy działania 

Fundacja realizuje swój cel w szczególności 
poprzez: 
1) organizowanie projektów kulturalno-

artystycznych, w tym wystaw, interwencji 
artystycznych i działań w przestrzeni 
publicznej, 

2) prowadzenie szkoleń, akcji informacyjnych i 
edukacyjnych w obszarze kultury i sztuki, dla 
różnych grup społecznych, w tym dzieci i 
młodzieży, 

3) organizowanie konferencji i spotkań oraz 
innych wydarzeń wspierających cele Fundacji, 

4) uczestnictwo w krajowych i pozakrajowych 
imprezach oraz innych wydarzeniach 
wspierających cele Fundacji, 

5) wspieranie działalności innych osób i instytucji 
zbieżnej z celem Fundacii, 

6) współpracę z władzami samorządowymi i 
rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi 
organizacjami pozarządowymi w zakresie 
wymienionym w celach działania Fundacji, 

 § 6 
Betätigung und Maßnahmen 

Zur Verwirklichung dieses Zwecks wird die Stiftung 
insbesondere: 
1) Kultur- und Kunstprojekte, u.a. Ausstellungen 

organisieren, einschließlich Ausstellungen, 
künstlerische Interventionen und Handlungen 
im öffentlichen Raum, 

2) Schulungen, Informations- und 
Bildungskampagnen im Bereich der Kultur und 
Kunst für verschiedene soziale Gruppen, 
einschließlich Kinder und Jugendliche, 
durchführen, 

3) Konferenzen und Treffen sowie andere Events 
für die Unterstützung der Stiftungszwecke 
organisieren, 

4) an inländischen und ausländischen 
Veranstaltungen und anderen Events für die 
Unterstützung der Stiftungszwecke 
teilnehmen, 

5) die mit dem Stiftungszweck übereinstimmende 
Tätigkeit anderer Personen und Institutionen 
unterstützen, 
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7) organizowanie wystaw, wernisaży, wykładów, 
dyskusji, warsztatów, koncertów, konferencji i 
innych wydarzeń kulturalnych lub 
artystycznych, również we współpracy z innymi 
instytucjami kultury lub sztuki, placówkami 
oświatowymi, uniwersytetami, autorami, 
muzykami i artystami, 

8) organizowanie przedsięwzięć, w tym 
konkursów, mających na celu przyznawanie 
stypendiów (w ramach programów 
stypendialnych) oraz nagród dla artystów (w 
ramach działalności polegającej na wspieraniu 
artystów), 

9) popularyzację kultury i sztuki, w szczególności 
poprzez organizację przedsięwzięć z zakresu 
sztuki współczesnej, architektury, kultury, 
literatury oraz historii, 

10) wspieranie artystów poprzez organizację 
koncertów, warsztatów, szkoleń, wykładów 
oraz stworzenie dla nich przestrzeni do 
ekspozycji ich dzieł, zakup dzieł do kolekcji, a 
także wymian artystycznych w ramach 
programów rezydencyjnych, 

11) budowanie, promocja i upowszechnianie 
kolekcji sztuki współczesnej, 

12) realizowanie działań z zakresu wspierania 
dziedzictwa narodowego wspierających cele 
Fundacji, 

13) tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi 
partnerstw, w tym zagranicznych, 
wspierających działanlość statutową Fundacji. 

6) mit den Selbstverwaltungs- und 
Regierungsorganen sowie mit den polnischen 
und ausländischen 
Nichtregierungsorganisationen um unter dem 
Zweck der Stiftung genannten Bereich 
zusammenarbeiten, 

7) Ausstellungen, Eröffnungen, Vorträge, 
Diskussionen, Workshops, Konzerten, 
Konferenzen und anderen kulturellen oder 
künstlerischen Veranstaltungen, auch in 
Zusammenarbeit mit anderen Kultur- oder 
Kunstinstitutionen, Bildungseinrichtungen, 
Universitäten, Autoren, Musikern und 
Künstlern organisieren, 

8) Unternehmungen, einschließlich 
Wettbewerben, die darauf abzielen, Stipendien 
(im Rahmen von Stipendienprogrammen) und 
Auszeichnungen für Künstler (im Rahmen der 
Tätigkeit, die Künstler unterstützt) vergeben, 

9) Kultur und Kunst, insbesondere durch die 
Organisation von Projekten im Bereich der 
zeitgenössischen Kunst, Architektur, Kultur, 
Literatur und Geschichte popularisieren, 

10) Künstler durch Organisation von Konzerten, 
Workshops, Schulungen, Vorträgen und 
Schaffung von Raum für die Ausstellung ihrer 
Werke, Erwerb von Werken für die Sammlung 
sowie künstlerischen Austausch im Rahmen 
von Residenzprogrammen, unterstützen, 

11) Sammlungen zeitgenössischer Kunst aufbauen, 
fördern und verbreiten 

12) Tätigkeiten im Bereich der Unterstützung des 
nationalen Erbes zur Unterstützung der Ziele 
der Stiftung, durchführen 

13) Netzwerke und Werkzeuge für die Entwicklung 
von Partnerschaften, einschließlich 
ausländischer, zur Unterstützung der 
gesetzlichen Tätigkeit der Stiftung, schaffen. 

   
§ 7 

Formy współpracy 

7.1 Dla realizacji swoich celów Fundacja może 
wspomagać działalność innych osób 
prawnych, podmiotów nie posiadających 

 § 7 
Kooperationen 

7.1 Zur Erreichung ihrer Ziele kann die Stiftung 
die Tätigkeit anderer juristischer Personen, 
Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit und 
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osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o 
ile ta działalność jest zbieżna z celami 
Fundacji. 

7.2 Fundacja może współdziałać z innymi 
instytucjami, organizacjami i osobami 
polskimi i zagranicznymi dla osiągania 
wspólnych celów statutowych. Współdzialanie 
to może mieć charakter wsparcia 
organizacyjnego, częściowego lub 
całkowitego finansowania przedsięwzięcia 
albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych 
funduszy z innych źródeł. 

7.3 Fundacja może inicjować i prowadzić 
współpracę z władzami samorządowymi, 
rządowymi i organizacjami pozarządowymi w 
zakresie wymienionym w celach działania 
Fundacji. 

7.4 Fundacja może realizować swoje cele 
statutowe także poprzez członkostwo lub 
wspieranie innych fundacji polskich i 
zagranicznych, organizacji zrzeszających 
fundacje polskie i zagraniczne, o celach 
zbieżnych z celem Fundacji. 

natürlicher Personen unterstützen, wenn diese 
Tätigkeit mit den Zielen der Stiftung 
übereinstimmend ist. 

7.2 Die Stiftung kann mit anderen Institutionen, 
Organisationen und polnischen und 
ausländischen Personen zusammenarbeiten, 
um gemeinsame satzungsmäßigen Ziele zu 
erreichen. Diese Zusammenarbeit kann in 
Form von organisatorischer Unterstützung, 
teilweiser oder vollständiger Finanzierung des 
Unternehmens oder Unterstützung bei der 
Beschaffung der erforderlichen Mittel aus 
anderen Quellen erfolgen. 

7.3 Die Stiftung kann mit lokalen 
Regierungsstellen, Regierungs- und 
Nichtregierungsorganisationen in dem in den 
Zielen der Stiftung festgelegten Umfang 
initiieren und kooperieren. 

7.4 Die Stiftung kann ihre satzungsmäßigen Ziele 
auch durch Mitgliedschaft oder Unterstützung 
anderer polnischer und ausländischer 
Stiftungen, Organisationen, die polnische und 
ausländische Stiftungen mit Zielen vereinigen, 
die dem Stiftungszweck entsprechen, 
erreichen. 

   
§ 8 

Działalność pożytku publicznego 

8.1 Dla osiągnięcia celu działalnosci Fundacji, o 
którym mowa w § 5, Fundacja prowadzi 
odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku 
publicznego na zasadach określonych w 
przepisach. Obie te formy działalności będą 
rachunkowo wyodrybnione w stopniu 
umożliwiającym określenie przychodów, 
kosztów i wyników przy uwzględnieniu 
powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa w ramach każdej z tych form 
działalności. 

8.2 Zakres odpłatnej i nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego określa Zarząd uchwałą. 

 § 8 
Gemeinnützigkeit 

8.1 Zur Verwirklichung des im § 5 genannten 
Zwecks, übt die Stiftung eine entgeltliche 
oder unentgeltliche gemeinnützige Tätigkeit 
nach den in den einschlägigen Vorschriften 
bestimmten Regeln aus. Diese beiden 
Tätigkeitsformen werden buchhalterisch 
ausgegliedert, um die Bestimmung der 
Einnahmen, Kosten und Ergebnisse im 
Rahmen der beiden Tätigkeitsformen unter 
Berücksichtigung der allgemein geltenden 
Rechtsvorschriften zu ermöglichen. 

8.2 Der Umfang der entgeltlichen und 
unentgeltlichen gemeinnützigen Tätigkeit 
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wird durch den Beschluss des 
Stiftungsvorstand bestimmt. 

   
   

Rozdział I I I  
Majątek i  dochody Fundacj i  

 Abschnitt I I I  
Vermögen und Einnahmen der St i ftung 

   
§ 9  

Fundusz założycielski 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski 
w kwocie pieniężnej 10.000 zł (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez 
Fundację w toku jej działania. 

 § 9 
Gründungskapital 

Das Stiftungsvermögen ist ihr Gründungskapital 
(Geldbetrag) in der Höhe von PLN 10.000 (in 
Worten: zehntausend Zloty) sowie das andere 
durch die Stiftung erworbene Vermögen. 

   
§ 10 

Dochody 

Dochody Fundacji pochodzą dodatkowo w 
szczególności z: 
1) darowizn, spadków, zapisów, 
2) dotacji i subwencji oraz grantów, 
3) dochodów z majątku Fundacji, 
4) zbiórek, imprez publicznych, 
5) dochodów z działalności prowadzonej przez 

Fundację, 
6) dochodów z działalności gospodarczej 

prowadzonej przez Fundację. 

 § 10 
Einnahmen 

Die Stiftung erzielt ihre Einnahmen auch aus: 
1) Schenkungen, Nachlässen, Vermächtnissen, 
2) Beihilfen, Subventionen und Zuschüssen, 
3) Einnahmen aus dem Vermögen der Stiftung, 
4) Sammlungen, öffentlichen Veranstaltungen, 
5) Einnahmen aus der Tätigkeit der Stiftung, 
6) Einnahmen aus der gewerblichen Tätigkeit der 

Stiftung. 

   
§ 11 

Przeznaczenie niektórych dochodów 

11.1 Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, 
darowizn, spadków i zapisów mogą być 
przeznaczone na realizację wszystkich celów 
Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowił 
inaczej. 

11.2 W sprawach przyjęcia darowizn i powołania 
Fundacji do dziedziczenia oświadczenie 
wymagane przepisami prawa składa Zarząd 
Fundacji. 

11.3 W przypadku powołania Fundacji do 
dziedziczenia Zarząd Fundacji składa 
oświadczenie o przyjęciu spadku z 
dobrodziejstwem inwentarza. 

 § 11 
Verwendung einiger Einnahmen 

11.1 Die Einnahmen aus Beihilfen, Subventionen, 
Schenkungen Nachlässen und Vermächtnissen 
können für die Umsetzung aller Stiftungsziele 
bestimmt werden, es sei denn, dass der 
Spender etwas anderes bestimmt hat. 

11.2 In den Angelegenheiten der Annahme von 
Schenkungen sowie der Einsetzung der 
Stiftung als Erbe ist eine nach den 
Rechtsvorschriften erforderliche Erklärung 
durch den Stiftungsvorstand abzugeben. 

11.3 Wird die Stiftung als Erbe eingesetzt, gibt der 
Stiftungsvorstand eine Erklärung über die 
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Annahme der Erbschaft unter dem Vorbehalt 
der Inventarerrichtung ab. 

   
 

§ 12 
Działalność gospodarcza 

12.1 Fundacja może prowadzić w kraju i za grancą 
działalność gospodarczą, służącą realizacji 
celów statutowych Fundacji, w następującym 
zakresie: 

1) PKD 58.11.Z – wydawanie książek, 
2) PKD 58.13.Z – wydawanie gazet, 
3) PKD 58.14.Z – wydawanie gazet i 

pozostałych periodyków, 
4) PKD 58.19.Z – pozostała działalność 

wydawnicza, 
5) PKD 82.30.Z – działalność związana z 

organizacją targów, wystaw i kongresów, 
6) PKD 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji 

artystycznej, 
7) PKD 90.04.Z – działalność obiektów 

kulturalnych, 
8) 90.01.Z – działalność związana z 

wystawianiem przedstawień artystycznych, 
9) 90.02.Z – działalność wspomagająca 

wystawianie przedstawień artystycznych, 
10) 91.03.Z – działalność historycznych miejsc i 

budynków oraz podobnych atrakcji 
turystycznych, 

11) 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji 
artystycznej, 

12) 85.60.Z – działalność wspomagająca 
edukację. 

12.2 Decyzja o rozpoczęciu lub zakończeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej 
podejmowana jest przez Zarząd Fundacji w 
formie uchwały, bezwzględną większoscią 
głosów, przy obecności co najmniej połowy 
członków Zarządu Fundacji. 

12.3 Działalność gospodarcza może być 
prowadzona przez Fundację bez 
wyodrębnienia organizacyjnego lub poprzez 
wyodrębnioną jednostkę. O formie 

 § 12 
Gewerbliche Tätigkeit 

12.1 Die Stiftung kann im Inland sowie im Ausland 
eine gewerbliche Tätigkeit ausüben, die der 
Umsetzung der Satzungsziele der Stiftung 
dient, und zwar im folgenden Bereich: 
1) PKD 58.11.Z – Verlegen von Büchern, 
2) PKD 58.13.Z – Verlegen von Zeitungen, 
3) PKD 58.14.Z – Verlegen von Zeitschriften 

und anderen periodischen Druckschriften, 
4) PKD 58.19.Z – Sonstiges Verlagswesen, 
5) PKD 82.30.Z – Messe-, Ausstellungs und 

Kongressveranstalter, 
6) PKD 85.52.Z – außerschulischer 

Kunstunterricht, 
7) PKD 90.04.Z – Betrieb von 

Kultureinrichtungen, 
8) 90.01.Z – Darstellende Kunst, 
9) 90.02.Z – Erbringung von Dienstleistungen 

für die darstellende Kunst, 
10) 91.03.Z – Betrieb von historischen Stätten 

und Gebäuden und ähnlichen 
Touristenattraktionen, 

11) 85.52.Z – außerschulischer 
Kunstunterricht, 

12) 85.60.Z – Erbringung von Dienstleistungen 
für den Unterricht. 

12.2 Die Entscheidung über die Aufnahme oder 
Beendigung der gewerblichen Tätigkeit wird 
vom Stiftungsvorstand durch Beschluss mit 
absoluter Stimmenmehrheit bei Anwesenheit 
von mindestens der Hälfte der 
Vorstandsmitglieder getroffen. 

12.3 Die Stiftung kann ihre gewerbliche Tätigkeit 
ohne organisatorische Ausgliederung oder 
über eine ausgegliederte Einheit ausüben. 
Über die Form und Struktur des Gewerbes 
entscheidet der Stiftungsvorstand durch 
Beschluss. 
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prowadzenia działalności i jej strukturze 
decyduje Zarząd Fundacji w drodze podjętej 
uchwały. 

12.4 W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu 
działalności gospodarczej Zarząd Fundacji w 
drodze podjętej uchwały przeznaczy środki 
majątkowe Fundacji na działalność 
gospodarczą w kwocie nie mniejszej niz 1.000 
zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 

12.5 Zarząd Fundacji w drodze podjętej uchwały 
określa zasady i formy prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

12.6 Całość zysku z prowadzonej działalności 
gospodarczej przeznaczany jest na realizację 
celów statutowych Fundacji oraz pokrywanie 
kosztów jej bieżącej działalności. 

12.4 Im Fall der Entscheidung über die Aufnahme 
des Gewerbes bestimmt der Stiftungsvorstand 
durch Beschluss Geldmittel für die Ausübung 
der gewerblichen Tätigkeit in Höhe von 
mindestens PLN 1.000 (in Worten: eintausend 
Zloty). 

12.5 Der Stiftungsvorstand entscheidet über die 
Grundsätze und Formen der Ausübung der 
gewerblichen Tätigkeit durch Beschluss. 

12.6 Der ganze Gewinn aus der gewerblichen 
Tätigkeit wird für die Umsetzung der 
Satzungsziele der Stiftung und Finanzierung 
ihrer laufenden Tätigkeiten bestimmt. 

   
§ 13 

Działalność niedozwolona 

Zabrania się: 
1) udzielania przez Fundację pożyczek lub 

zabezpieczania zobowiązań majątkiem 
Fundacji w stosunku do jej członków, 
członków organów lub pracowników oraz 
osób, z którymi członkowie, 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) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej 
członków, członków organów lub 
pracowników oraz jej osób bliskich, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób  
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to 
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach, 

3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz 
członków, członków jej organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na 

 § 13 
Unerlaubte Betätigung 

Die Stiftung ist nicht berechtigt: 
1) Darlehen an die nachfolgend genannten 

Personen zu gewähren oder zugunsten dieser 
Personen Sicherheiten am Stiftungsvermögen 
zu bestellen: Mitglieder, Organmitglieder oder 
Arbeitnehmer der Stiftung und deren 
Ehegatten oder Lebenspartner, sowie 
Personen, mit denen die Mitglieder, 
Organmitglieder und die Arbeitnehmer der 
Stiftung in gerader Linie verwandt oder 
verschwägert, in der Seitenlinie bis zum 
zweiten Grad verwandt oder verschwägert sind 
oderdurch ein Annahme-, Vormundschafts- 
oder Pflegschaftsverhältnis verbunden sind, im 
Folgenden: ,,nahestehende Personen", 

2) das Stiftungsvermögen an die Mitglieder, 
Organmitglieder oder Arbeitnehmer der 
Stiftung und deren nahestehende Personen 
nach den anderen Regeln als gegenüber den 
Drittpersonen zu übergeben, insbesondere 
wenn die Übergabe unentgeltlich oder zu 
Präferenzbedingungen erfolgt, 

3) das Stiftungsvermögen zugunsten der 
Mitglieder, Organmitglieder oder 
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zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

4) zakupu przez Fundację towarów lub usług od 
podmiotów, w których uczestniczą jej 
członkowie, członkowie jej organów lub 
pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 
cenach wyższych niż rynkowe. 

Arbeitnehmer der Stiftung und deren 
nahestehenden Personen nach den anderen 
Regeln als gegenüber den Drittpersonen zu 
nutzen, es sei denn, dass sich diese Nutzung 
direkt aus dem Satzungszweck ergibt, 

4) Waren oder Leistungen von Unternehmen, an 
denen die Mitglieder, Organmitglieder oder 
Arbeitnehmer der Stiftung und deren 
nahestehenden Personen beteiligt sind, nach 
den anderen Regeln als gegenüber den 
Drittpersonen oder zu Preisen, die über den 
Marktpreisen liegen, zu erwerben. 

   
   

Rozdział IV 
Organy Fundacj i  

 Abschnitt IV 
Organe der St i f tung 

   
§ 14 

Organy 

Organami Fundacji są: 
a) Rada Fundacji, 
b) Zarząd Fundacji, 
c) Kuratorium Fundacji. 

 § 14 
Organe 

Organe der Stiftung sind: 
a) der Stiftungsrat, 
b) der Stiftungsvorstand, 
c) das Kuratorium. 

   
§ 15 

Rada Fundacji 

15.1 Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest 
organem stanowiącym, kontrolnym i 
opiniującym działalność Fundacji. 

15.2 Rada składa się z trzech członków. 

15.3 W skład Rady z mocy statutu wchodzą 
Fundatorzy. 

15.4 Członkowie Rady nie pobierają 
wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach 
tego organu, z wyjątkiem zwrotu 
udokumentowanych wydatków związanych z 
uczestnictwem w pracy tego organu, w tym 
kosztów podróży. 

15.5 Następnych członków Rady na miejsce osób, 
które przestały pełnić tę funkcję, w tym z 

 § 15 
Stiftungsrat 

15.1 Der Stiftungsrat, nachstehend Rat genannt, 
ist das Entscheidungs- und Kontrollorgan 
der Stiftung, das auch ihre Tätigkeit 
begutachtet. 

15.2 Der Rat besteht aus drei Mitgliedern. 

15.3 Der Rat besteht kraft Satzung aus den 
Stiftern. 

15.4 Die Mitglieder des Rates bekommen für ihre 
Teilnahme an den Arbeiten des Organs kein 
Entgelt, mit Ausnahme von Rückerstattung 
nachgewiesener Ausgaben, die mit der 
Teilnahme an den Arbeiten des Organs 
verbunden sind, inkl. der Reisekosten. 

15.5 Die nächsten Mitglieder des Rates, die an die 
Stelle von Personen treten, deren Funktion, 
inkl. durch Tod, Abberufung oder Verzicht 
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powodu śmierci, odwołania lub rezygnacji, 
powołuje swą uchwałą Rada. 

15.6 W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
odwołanie członka może nastąpić w wyniku 
uchwały podjętej jednoglośnie przez 
pozostałych członków Rady. Fundator nie 
może być w ten sposób pozbawiony 
członkostwa w Radzie. 

15.7 Szczególnie uzasadnione przypadki, o których 
mowa w ust. 6. obejmują: 
1) chorobę powodujcą trwałą niezdolność do 

sprawowania funkcji; 
2) nienależyte wypełnianie funkcji członka 

Rady; 
3) istotne naruszenie postanowień niniejszego 

Statutu; 
4) zaistnienie okoliczności innych niż 

wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają 
one należyte wypełnianie sprawowanej 
funkcji. 

15.8 Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku 
pisemnej rezygnacji z członkostwa, 
odwołania lub śmierci członka Rady. 

15.9 Nie można łączyć członkostwa w Radzie z 
pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub 
ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

15.10 W razie powolania członka Rady, za jego 
zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania 
przez członka Rady stosunku pracy z 
Fundacją – członkostwo takiej osoby w 
Radzie wygasa. 

15.11 Rada wybiera ze swego grona 
Przewodniczącego Rady Fundacji, zwanego 
dalej Przewodniczącym. Przewodniczący 
Rady kieruje pracami Rady. 

beendet wurde, werden durch Beschluss des 
Rates bestellt. 

15.6 In besonders begründeten Fällen kann ein 
Mitglied des Rates durch einstimmigen 
Beschluss der übrigen Ratsmitglieder, 
abberufen werden. Davon ausgenommen 
sind die Stifter. 

15.7 Die im Abs. 6 genannten besonders 
begründeten Fälle umfassen: 
1) eine Krankheit, die eine dauerhafte 

Unfähigkeit zur Funktionsausübung 
verursacht; 

2) nicht ordnungsgemäße Ausübung der 
Funktion des Ratsmitglieds; 

3) einen wesentlichen Verstoß gegen die 
Bestimmungen dieser Satzung; 

4) andere als die oben genannten Umstände, 
wenn sie die ordnungsgemäße Ausübung 
der Funktion unmöglich machen. 

15.8 Die Mitgliedschaft im Rat endet durch 
schriftliche Rücktrittserklärung, Abberufung 
oder mit dem Tod des Ratsmitglieds. 

15.9 Die gleichzeitige Mitgliedschaft im Rat und 
die Ausübung der Funktion als 
Stiftungsvorstand oder im Arbeitsverhältnis 
mit der Stiftung sind unzulässig. 

15.10 Im Fall der Bestellung eines Ratsmitglieds – 
mit seiner Zustimmung – als 
Stiftungsvorstand, oder im Fall der 
Begründung eines Arbeitsverhältnisses mit 
der Stiftung erlischt die Mitgliedschaft dieser 
Person im Rat. 

15.11 Der Rat wählt aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden des Stiftungsrates, 
nachstehend Vorsitzender genannt. Der 
Vorsitzende leitet die Arbeiten des Rates. 

   
§ 16 

Posiedzenia Rady, uchwały 

16.1 Rada zbiera się co najmniej raz w roku. 

 § 16 
Sitzungen des Rats, Beschlüsse 

16.1 Der Rat tritt mindestens einmal im 
Kalenderjahr zusammen. 
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16.2 Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący Rady 
z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu 
lub Fundatora, zgłoszony 
Przewodniczącemu Rady na pismie. 

16.3 Rada podejmuje decyzje w formie uchwał: 
1) uchwały podejmowane są zwykłą 

większoscią głosów, 
2) w razie równej liczby głosów decyduje 

głos Przewodniczącego. 

16.4 Rada Fundacji podejmuje uchwały jeżeli w 
posiedzeniu bierze udział co najmniej 
połowa Członków Rady Fundacji, a wszyscy 
Członkowie Rady Fundacji zostali 
prawidłowo powiadomieni o miejscu, 
terminie i porządku obrad posiedzenia Rady 
Fundacji. 

16.5 Uchwała Rady Fundacji może być powzięta 
bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli 
wszyscy Członkowie Rady Fundacji wzięli 
udział w posiedzeniu i żaden z nich nie 
zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia i co do 
porządku obrad. 

16.6 Rada Fundacji może podjąć także uchwały w 
trybie obiegowym. Uchwała podjęta w trybie 
obiegowym jest ważna jeżeli za jej 
podjęciem opowiedziała się bezwzględna 
większość ogólnej liczby Członków Rady 
Fundacji, a wszyscy Członkowie Rady 
Fundacji zostali powiadomieni o treści 
projektu uchwały. 

16.7 Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się za 
pomocą zawiadomień skierowanych do 
każdego z Członków Rady Fundacji w formie 
pisemnej lub elektronicznej, co najmniej na 3 
dni przed terminem posiedzenia. W 
uzasadnionych przypadkach Przewodniczący 
Rady Fundacji może zarządzić krótszy termin 
zawiadomienia Członków Rady Fundacji o 
terminie posiedzenia. 

16.2 Die Versammlung des Rates wird vom 
Vorsitzenden in Eigeninitiative oder auf 
schriftlichen an den Vorsitzenden des Rates 
gerichteten Antrag des Vorstands oder des 
Stifters einberufen. 

16.3 Der Rat trifft Entscheidungen in Form eines 
Beschlusses: 
1) Beschlüsse werden mit der einfachen 

Mehrheit der Stimmen gefasst, 
2) ist die Stimmenanzahl gleich, entscheidet 

die Stimme des Vorsitzenden. 

16.4 Der Stiftungsrat fasst seine Beschlüsse, wenn 
mindestens die Hälfte der Mitglieder des 
Stiftungsrats an der Sitzung teilnimmt und 
alle Mitglieder des Stiftungsrates 
ordnungsgemäß über den Ort, das Datum 
und die Tagesordnung der Sitzung des 
Stiftungsrates benachrichtigt wurden. 

16.5 Ein Beschluss des Stiftungsrats kann ohne 
formelle Einberufung der Sitzung gefasst 
werden, wenn alle Mitglieder des 
Stiftungsrates an der Sitzung teilgenommen 
haben und keiner von ihnen Einsprüche 
gegen seine Sitzung und die Tagesordnung 
erhoben hat. 

16.6 Der Stiftungsrat kann auch einen Beschluss 
im Umlaufverfahren fassen. Ein im 
Umlaufverfahren gefasster Beschluss ist 
gültig, wenn die absolute Mehrheit der 
Gesamtzahl der Stiftungsratsmitglieder dafür 
gestimmt hat, und alle Mitglieder des 
Stiftungsrats über den Inhalt des 
Beschlussentwurfs benachrichtigt wurden. 

16.7 Die Sitzungen des Stiftungsrates werden 
durch Benachrichtigungen einberufen, die an 
jedes Mitglied des Stiftungsrates in 
schriftlicher oder elektronischer Form 
mindestens 3 Tage vor dem Sitzungstermin 
gerichtet werden. In begründeten Fällen 
kann der Vorsitzende des Stiftungsrates eine 
kürzere Frist für die Benachrichtigung der 



 
 

 12

16.8 Rada Fundacji sprawując swe funkcje może 
korzystac z opinii i ocen powoływanych w 
tym celu specjalistów. 

16.9 Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji 
może określić Regulamin przyjęty przez 
Fundatorów. 

Mitglieder des Stiftungsrates über den Tag 
der Sitzung festlegen. 

16.8 Der Stiftungsrat kann bei der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben die Gutachten und 
Beurteilungen von zu diesem Zweck 
bestellten Fachleuten verwenden. 

16.9 Das ausgeführte Funktionsverfahren des 
Stiftungsrates kann durch die von den 
Stiftern erlassene Ordnung festgelegt 
werden. 

   
§ 17 

Kompetencje Rady 

Do kompetencji Rady należy w szczególności: 
1) powoływanie i odwoływanie członków 

Zarządu oraz Kuratorium; 
2) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom 

Zarządu absolutorium; 
3) kontrola oraz zatwierdzanie corocznych 

sprawozdań z działalności Zarządu, rocznych 
planów działania Fundacji oraz planów 
finansowych; 

4) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu 
Fundacji; 

5) wytyczanie głównych kierunków działalności 
Fundacji; 

6) nadzór nad działalnością Fundacji; 
7) wyrażanie zgody na przeprowadzanie 

projektów przez Zarząd; 
8) zatwierdzanie ustalonej przez Zarząd wielkości 

zatrudnienia i wysokości środków na 
wynagrodzenia pracowników Fundacji, 

9) proponowanie Zarządowi Fundacji 
podejmowania działań w celu realizacji celów 
Fundacji. 

 § 17 
Kompetenzen des Rates 

Zum Kompetenzbereich des Rates gehört 
insbesondere Folgendes: 
1) Bestellung und Abberufung der 

Vorstandsmitglieder sowie der 
Kuratoriumsmitglieder; 

2) Beurteilung der Arbeit des Vorstands sowie 
Entlastung der Mitglieder des Vorstands von 
der Erfüllung ihrer Pflichten; 

3) Überprüfung und Billigung alljährlicher 
Berichte über die Vorstandstätigkeit, 
Jahresprogrammpläne und Finanzpläne; 

4) Kontrolle der laufenden Tätigkeit des 
Stiftungsvorstands; 

5) Bestimmung der Hauptausrichtungen der 
Stiftungstätigkeit; 

6) Aufsicht über die Stiftungstätigkeit; 
7) Zustimmung zur Durchführung von Projekten 

vom Vorstand; 
8) Billigung des vom Vorstand aufgestellten 

Beschäftigungsprogramms (Anzahl der 
Stiftungsmitarbeiter und 
Beschäftigungskosten), 

9) Empfehlungen an den Stiftungsvorstand, 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Ziele der 
Stiftung zu erreichen. 

   
§ 18 

Uprawnienia Rady 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest 
uprawniona do: 

 § 18 
Informations- und Kontrollrechte 

Zum Zweck der Ausübung seiner Aufgaben ist der 
Stiftungsrat berechtigt: 
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1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia 
wszelkich dokumentów dotyczących 
działalności Fundacji; 

2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli 
finansowej Fundacji. 

1) die Vorlage jeglicher Unterlagen bezüglich der 
Stiftungstätigkeit vom Vorstand zu verlangen; 

2) Vermögensrevision und Finanzkontrolle der 
Stiftung durchzuführen. 

   
§ 19 

Zarząd Fundacji 

19.1 Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 
składa się maksymalnie z trzech członków, 
powoływanych na roczną kadencję. 

19.2 Funkcję członka Zarządu można pełnić przez 
więcej niż jedną kadencję. 

19.3 Członków Zarządu powołuje Rada. 

19.4 Zarząd w całosci lub jego poszczególni 
członkowie mogą, być odwołani przez Radę 
przed upływem kadencji w drodze uchwały 
podjętej jednomyślnie przez wszystkich 
członków Rady. 

19.5 W przypadku, gdy Zarząd liczy więcej niż 
jedną, osobę, Zarząd wybiera spośród 
swoich członków Prezesa, Wiceprezesa i 
Sekretarza, którzy kierują pracami Fundacji. 

19.6 Funkcję Sekretarza można łączyć z funkcją 
Prezesa oraz z funkcją Wiceprezesa. 

19.7 Kadencja Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza 
jest równa kadencji Zarządu. 

19.8 Funkcję Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza 
można pełnić przez więcej niż jedną 
kadencję. 

19.9 Mandat Członka Zarządu wygasa w 
przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji lub 
odwołania z pełnionej funkcji. 

19.10 Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje 
nieodpłatnie. 

 § 19 
Stiftungsvorstand 

19.1 Der Stiftungsvorstand, nachstehend 
Vorstand genannt, besteht aus maximal drei 
Mitgliedern, die für einjährige Amtszeit 
berufen werden. 

19.2 Die Funktion als Vorstandsmitglied kann 
mehr als für eine Amtszeit ausgeübt werden. 

19.3 Die Vorstandsmitglieder werden durch den 
Rat berufen. 

19.4 Der ganze Vorstand oder seine einzelnen 
Mitglieder kann/können durch einstimmigen 
Beschluss aller Ratsmitglieder vor dem 
Ablauf der Amtszeit abberufen werden. 

19.5 Besteht der Vorstand aus mehr als einer 
Person, so wählt der Vorstand aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden, einen 
stellvertretenden Vorsitzenden und einen 
Sekretär, die Arbeiten der Stiftung leiten. 

19.6 Die Funktion des Sekretärs kann gleichzeitig 
mit der Funktion des Vorsitzenden und mit 
der Funktion des stellvertretenden 
Vorsitzenden ausgeübt werden. 

19.7 Die Amtszeit des Vorsitzenden, des 
stellvertretenden Vorsitzenden und des 
Sekretärs sind gleich wie die Amtszeit des 
Vorstands. 

19.8 Die Funktion des Vorsitzenden, des 
stellvertretenden Vorsitzenden und des 
Sekretärs kann mehr als für eine Amtszeit 
ausgeübt werden. 

19.9 Das Mandat eines Vorstandsmitglieds 
erlischt bei Tod, schriftlichem Rücktritt oder 
Abberufung von der ausgeübten Funktion. 
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19.10 Die Mitglieder des Vorstands nehmen ihre 
Aufgaben unentgeltlich wahr. 

   
 
 

§ 20 
Kompetencje Zarządu, posiedzenia 

20.1 Zarząd Fundacji kieruje działalnoscią Fundacji 
i reprezentuje ją na zewnątrz. 

20.2 Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w 
szczególności: 
1) opracowywanie i uchwalanie rocznych 

planów działania Fundacji, planów 
finansowych oraz corocznych sprawozdań z 
działalności Zarządu; 

2) uchwalanie regulaminów; 
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 
4) przeprowadzanie projektów; 
5) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości 

środków na wynagrodzenia pracowników 
Fundacji; 

6) podejmowanie decyzji we wszelkich 
sprawach nieprzekazanych do kompetencji 
innych organów; 

7) przyjmowanie darowizn, spadków i 
zapisów, subwencji i dotacji; 

8) występowanie do Rady z wnioskiem o 
połączenie z inną fundacją oraz likwidację 
Fundacji; 

9) wnioskowanie zmian w Statucie Fundacji. 

20.3 Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na 
posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą 
większością głosów przy obecnośco co 
najmniej połowy członków Zarządu na 
posiedzeniu Zarządu. 

20.4 O posiedzeniu muszą być powiadomieni 
wszyscy członkowie Zarządu Fundacji 
najpóźniej na siedem dni przed terminem 
posiedzenia. Posiedzenia Zarządu Fundacji 
mogą być zwoływane pisemme lub za 
pomocą telefaxu, telefonicznie, elektronicznie 
albo w formie ustnego zawiadomienia 

  
 

§ 20 
Kompetenzen des Vorstands 

20.1 Der Vorstand führt die Geschäfte der 
Stiftung und vertritt sie nach außen. 

20.2 Zum Kompetenzbereich des Vorstands 
gehört insbesondere Folgendes: 
1) Aufstellung von und Beschlussfassung 

über Jahresprogrammpläne der Stiftung, 
Finanzpläne und alljährliche Berichte über 
die Vorstandstätigkeit; 

2) Aufstellung von Ordnungen; 
3) Verwaltung des Stiftungsvermögens; 
4) Durchführung von Projekten; 
5) Bestimmung der Beschäftigungszahl und 

der Beschäftigungskosten; 
6) Treffen von Entscheidungen in allen 

Angelegenheiten, die nicht in die 
Zuständigkeit anderer Stiftungsorgane 
fallen; 

7) Annahme von Schenkungen, Nachlässen 
und Vermächtnissen, Subventionen und 
Beihilfen; 

8) Anträge an den Rat bezüglich der 
Verschmelzung der Stiftung mit einer 
anderen Stiftung und der Liquidation der 
Stiftung; 

9) Beantragung der Änderungen in der 
Stiftungssatzung. 

20.3 Der Stiftungsvorstand trifft Entscheidungen 
in Form eines Beschlusses – mit der 
einfachen Mehrheit der Stimmen in 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
Mitglieder in der Vorstandssitzung. 

20.4 Alle Vorstandsmitglieder müssen spätestens 
sieben Tage vor dem Sitzungstermin über 
die Sitzung informiert werden. Die Sitzungen 
des Stiftungsvorstands können schriftlich 
oder per Telefax, telefonisch, elektronisch 
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skierowanego bezpośrednio do jego 
Członków. 

20.5 Zarząd Fundacji może powoływać 
pełnomocników do kierowania wyodrębnioną 
sferą spraw należących do zadań Fundacji. 
Pełnomocnictwo udzielane jest w drodze 
uchwały Zarządu. 

20.6 Szczegółowy tryb działania Zarządu Fundacji 
może określić Regulamin przyjęty przez 
Fundatorów. 

oder durch eine mündliche Mitteilung, die 
direkt an seine Mitglieder gerichtet ist, 
einberufen werden. 

20.5 Der Stiftungsvorstand kann Bevollmächtigte 
zur Wahrnehmung bestimmter 
Stiftungsaufgaben berufen. Die Vollmacht ist 
in Form eines Beschlusses zu erteilen. 

20.6 Das ausführliche Verfahren des 
Stiftungsvorstandes kann durch die von den 
Stiftern erlassene Ordnung festgelegt 
werden. 

   
§ 21 

Oświadczenia woli 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji: 
1) w przypadku Zarządu jednoosobowego 

uprawniony jest jedyny Członek Zarządu 
działający samodzielnie; 

2) w przypadku Zarządu wieloosobowego 
wymagane jest współdziałanie dwóch 
Członków Zarządu działających łącznie. 

 § 21 
Willenserklärungen 

Zur Abgabe der Willenserklärungen im Namen der 
Stiftung: 
1) ist im Falle eines Ein-Personen Vorstands das 

alleinige Vorstandsmitglied, das allein handelt, 
berechtigt; 

2) ist im Falle eines Mehr-Personen- Vorstands 
erforderlich, das Zusammenwirken von zwei 
gemeinsam handelnden Vorstandsmitgliedern. 

   
§ 22 

Kuratorium Fundacji 

22.1 Kuratorium Fundacji, zwane dalej Kuratorium, 
jest kolegialnym, honorowym, niezależnym od 
pozostałych oragnów Fundacji organem 
doradczym i reprezentacyjnym, który w 
zakresie swoich statutowych kompetencji 
sprawuje pieczę nad ogólnym rozwojem 
Fundacji. 

22.2 Kuratorium składa się maksymalnie z 
dziesięciu członków, powoływanych przez 
Radę na czas nieokreślony spośród 
osobistości świata sztuki, muzyki, nauk 
humanistycznych i społecznych oraz 
autorytetów życia publicznego w kraju i za 
granicą, popierających działalność Fundacji i 
zasłużonych dla jej rozwoju. 

22.3 Rada mianuje Przewodniczącego Kuratorium i 
Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący 

 § 22 
Stiftungskuratorium 

22.1 Das Stiftungskuratorium, nachstehend 
Kuratorium genannt, ist ein kollegiales, 
ehrenamtliches und von den übrigen 
Organen der Stiftung unabhängiges 
Beratungsorgan mit repräsentativer 
Funktion, das im Rahmen seiner 
statutarischen Kompetenzen über die 
allgemeine Entwicklung der Stiftung wacht. 

22.2 Das Kuratorium setzt sich aus maximal zehn 
Mitgliedern zusammen, die durch den Rat 
aus Persönlichkeiten der Kunst, Musik, 
Geistes- und Sozialwissenschaften sowie des 
öffentlichen Lebens im In- und Ausland, die 
die Stiftungstätigkeit unterstützen und sich 
um deren Fortentwicklung verdient gemacht 
haben, auf unbestimmte Zeit berufen 
werden. 
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Kuratorium kieruje jej pracami i reprezentuje 
ją na zewnątrz oraz wobec innych organów 
Fundacji. 

22.4 Członkostwo w Kuratorium ustaje w 
przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, 
odwołania w drodze uchwały podjętej 
jednomyślnie przez wszystkich członków 
Rady, śmierci członka Kuratorium. Nie można 
łączyć członkostwa w Kuratorium z 
pełnieniem funkcji w innym organie Fundacji 
lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

22.5 Członkowie Kuratorium nie pobierają 
wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach 
tego organu, z wyjątkiem zwrotu 
udokumentowanych niezbędnych wydatków 
związanych z uczestnictwem w pracy tego 
organu. 

22.3 Der Rat bestimmt den Vorsitzenden des 
Kuratoriums und den Stellvertretenden 
Vorsitzenden. Der Vorsitzende des 
Kuratoriums leitet und überwacht die 
Tätigkeit des Kuratoriums und vertritt es 
nach außen sowie gegenüber den anderen 
Organen der Stiftung. 

22.4 Die Mitgliedschaft im Kuratorium erlischt mit 
schriftlicher Amtsniederlegung, im Wege der 
Abberufung durch einstimmigen Beschluss 
des Rates, mit dem Tod des Mitglieds. Ein 
Mitglied des Kuratoriums kann nicht 
zugleich Mitglied eines anderen Organs der 
Stiftung sein oder im Arbeitsverhältnis zur 
Stiftung stehen. 

22.5 Die Mitglieder des Kuratoriums sind 
ehrenamtlich tätig. Die Stiftung erstattet die 
für die Tätigkeit im Kuratorium notwendigen 
Auslagen. 

   
§ 23 

Posiedzenia, uchwały 

23.1 Kuratorium zbiera się co najmniej dwa razy w 
roku. 

23.2 Posiedzenie Kuratorium zwołuje 
Przewodniczący Kuratorium z własnej 
inicjatywy albo na wniosek co najmniej trzech 
Członków Kuratorium, zgłoszony 
Przewodniczącemu Kuratorium na pismie, 
podając proponowany porządek obrad. 

23.3 Kuratorium wydaje opinie i podejmuje 
decyzje w formie uchwał: 
1) uchwały podejmowane są zwykłą 

większoscią głosów, 
2) w razie równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego. 

23.4 Kuratorium podejmuje uchwały, jeżeli w 
posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa 
jego Członków, a wszyscy Członkowie zostali 
prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie 
i porządku obrad posiedzenia Kuratorium. 

 § 23 
Sitzungen, Beschlüsse 

23.1 Das Kuratorium tritt mindestens zweimal im 
Kalenderjahr zusammen. 

23.2 Sitzungen des Kuratoriums werden vom 
Vorsitzenden in Eigeninitiative oder auf 
schriftlichen Antrag von mindestens drei 
Mitgliedern einberufen. Der Antrag ist an den 
Vorsitzenden zu richten und hat den 
Vorschlag einer Tagesordnung zu enthalten. 

23.3 Das Kuratorium nimmt Stellung und trifft 
Entscheidungen in Form von Beschlüssen: 

1) Beschlüsse werden mit der einfachen 
Mehrheit der Stimmen gefasst, 

2) ist die Stimmenanzahl gleich, entscheidet 
die Stimme des Vorsitzenden. 

23.4 Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend ist und alle Mitglieder 
ordnungsgemäß über den Ort, das Datum 
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23.5 Uchwała Kuratorium może być powzięta bez 
formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli 
wszyscy jego Członkowie wzięli udział w 
posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił 
sprzeciwu co do jego odbycia i co do 
porządku obrad. 

23.6 Kuratorium może podjąć także uchwały w 
trybie obiegowym. Uchwała podjęta w trybie 
obiegowym jest ważna, jeżeli za jej podjęciem 
opowiedziała się bezwzględna większość 
ogólnej liczby Członków, a wszyscy 
Członkowie zostali powiadomieni o treści 
projektu uchwały. 

23.7 Posiedzenia Kuratorium zwołuje się za 
pomocą zawiadomień skierowanych do 
każdego z Członków w formie pisemnej lub 
elektronicznej, co najmniej na 14 dni przed 
terminem posiedzenia. W uzasadnionych 
przypadkach Przewodniczący może zarządzić 
krótszy termin zawiadomienia Członków. 

23.8 Szczegółowy tryb działania Kuratorium może 
określić Regulamin przyjęty przez jego 
Członków. 

und die Tagesordnung der Sitzung 
benachrichtigt wurden. 

23.5 Ein Beschluss des Kuratoriums kann ohne 
formelle Einberufung der Sitzung gefasst 
werden, wenn alle Mitglieder an der Sitzung 
teilgenommen haben und keiner von ihnen 
Einsprüche gegen die Form und die 
Tagesordnung erhoben hat. 

23.6 Das Kuratorium kann Beschlüsse im 
Umlaufverfahren fassen. Ein solcher Beschluss 
ist wirksam, wenn die einfache Mehrheit der 
Gesamtzahl der Mitglieder dafür gestimmt 
hat, und alle Mitglieder über den Inhalt des 
Beschlussentwurfs benachrichtigt wurden. 

23.7 Die Sitzungen des Kuratoriums werden durch 
Benachrichtigungen einberufen, die an jedes 
Mitglied in schriftlicher oder elektronischer 
Form mindestens 14 Tage vor dem 
Sitzungstermin gerichtet werden. In 
begründeten Fällen kann der Vorsitzende eine 
kürzere Frist für die Benachrichtigung 
festlegen. 

23.8 Die Mitglieder des Kuratoriums können sich 
für die innere Funktionsweise des Organs eine 
Geschäftsordnung geben.  

   
§ 24 

Kompetencje Kuratorium 

24.1 Kuratorium Fundacji doradza pozostałym 
organom Fundacji i zabiera głos we 
wszystkich kwestiach ważnych dla działalności 
Fundacji. 

24.2 Do kompetencji Kuratorium należy w 
szczególności: 
1) we współdziałaniu z Radą: 

i. wytyczanie głównych kierunków 
działalności Fundacji; 

ii. nadzór merytoryczny nad działalnością 
Fundacji; 

2) opiniowanie uchwalonych zmian celów 
Fundacji i Statutu oraz likwidacji Fundacji; 

 § 24 
Kompetenzen des Kuratoriums 

24.1 Das Kuratorium berät die anderen Organe der 
Stiftung und nimmt Stellung zu allen 
wesentlichen Angelegenheiten. 

24.2 Zum Kompetenzbereich des Kuratoriums 
gehört insbesondere: 
1) in Zusammenarbeit mit dem Rat: 

i. die Erarbeitung wegweisender 
Bestimmungen für die Tätigkeit der 
Stiftung; 

ii. die Fachaufsicht über die Tätigkeit der 
Stiftung; 
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3) opiniowanie kandydatów na członków 
Zarządu; 

4) proponowanie innym organom Fundacji 
podejmowania działań w celu realizacji 
celów Fundacji; 

5) udzielanie rekomendacji odnośnie 
przeznaczania środków Fundacji w ramach 
realizacji celów Fundacji. 

2) Stellungnahme zu beschlossenen 
Änderungen der Stiftungsziele, der Satzung 
und zur Liquidation; 

3) Stellungnahme zu den Bewerbenden um 
eine Vorstandsposition; 

4) Handlungsempfehlungen an andere 
Organe der Stiftung zur Verwirklichung des 
Stiftungszwecks; 

5) Empfehlungen für die Sach- und 
Geldmittelverwendung im Rahmen der 
Verwirklichung der Stiftungszwecke.  

   
 
 

  

Rozdział V 
Postanowien ia końcowe 

 Abschnitt V 
Schlussbestimmungen 

   
§ 25 

Zmiana Statutu 

Decyzje w przedmiocie zmiany celów, zmiany 
Statutu Fundacji podejmuje Rada Fundacji w 
formie uchwały podjętej bezwzględną większoscią 
głosów przy obecności wszystkich jej członków na 
wniosek Zarządu wyrażony w formie uchwaly. 

 § 25 
Satzungsänderung 

Entscheidungen über die Änderung der Ziele oder 
der Stiftungssatzung werden durch den 
Stiftungsrat durch Beschluss mit der absoluten 
Mehrheit der Stimmen bei Anwesenheit aller 
Mitglieder getroffen. Änderungen der Satzung 
werden durch den Vorstand in Form eines 
Beschlusses beantragt. 

   
§ 26 

Likwidatorzy 

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada 
Fundacji. 

 § 26 
Liquidatoren 

Liquidatoren der Stiftung werden vom Stiftungsrat 
berufen und abberufen. 

   
 
 
 

§ 27 
Likwidacja 

27.1 Z wnioskiem o likwidację Fundacji do Rady 
zwraca się Zarząd w formie uchwały. 

27.2 Rada podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji 
bezwzględną większością głosów, przy 
obecności wszystkich jej członków. 

 § 27 
Liquidatoren 

27.1 Mit dem Antrag auf Liquidation der Stiftung 
wendet sich der Vorstand durch Beschluss an 
den Rat. 

27.2 Der Rat beschließt über die Liquidation der 
Stiftung mit der absoluten Mehrheit der 
Stimmen in Anwesenheit aller Mitglieder. 
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§ 28 

Przekazanie majątku po likwidacji 

Decyzję o przeznaczeniu majątku pozostałego po 
likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w 
formie uchwały. Środki finansowe i majątek 
pozostaly po likwidacji Fundacji mogą zostać 
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na 
rzecz instytucji, których działalność odpowiada 
celom Fundacji. 

 § 28 
Vermögen nach Liquidation 

Der Stiftungsrat beschließt über das nach der 
Liquidation der Stiftung verbliebene Vermögen. 
Soweit nach der Liquidation der Stiftung Geldmittel 
und Vermögensbestandteile verbleiben, können 
diese durch Beschluss des Stiftungsrates auf 
Institutionen, deren Tätigkeitsbereich den 
Stiftungszwecken entspricht, übertragen werden. 

   
§ 29 

Połączenie Fundacji 

29.1 Fundacja może połączyć się z inną fundacją 
dla efektywnej realizacji swoich celów. 

29.2 Połączenie Fundacji z inną fundacją nie może 
nastąpić, jeżeli w jego wyniku cel Fundacji 
uległby istotnej zmianie. 

29.3 Z wnioskiem o połączenie Fundacji z inną 
fundacją do Rady zwraca się Zarząd w formie 
uchwały. 

29.4 Rada podejmuje decyzję o połączeniu 
Fundacji z inną fundacją bezwzględną 
większością głosów, przy obecności 
wszystkich jej członków. 

 § 29 
Verschmelzung 

29.1 Die Stiftung kann mit einer anderen Stiftung 
für eine effektive Umsetzung ihrer Zwecke 
verschmelzen. 

29.2 Die Verschmelzung der Stiftung mit einer 
anderen Stiftung ist nicht erlaubt, wenn sich 
dadurch der Stiftungszweck wesentlich 
verändern würde. 

29.3 Mit dem Antrag auf Verschmelzung der 
Stiftung mit einer anderen Stiftung wendet 
sich der Vorstand durch Beschluss an den Rat. 

29.4 Der Rat beschließt über die Verschmelzung 
mit einer anderen Stiftung mit der absoluten 
Mehrheit der Stimmen, in Anwesenheit aller 
Mitglieder. 

   
§ 30 

Rachunkowość, rok obrachunkowy 

30.1 Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i 
rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

30.2 Rokiem obrachunkowym jest rok 
kalendarzowy. 

 § 30 
Rechnungswesen, Geschäftsjahr 

30.1 Die Stiftung führt die Finanzwirtschaft und die 
Buchführung nach dem geltenden Recht. 

30.2 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 

   
 

§ 31 
Dwujęzyczność 

31.1 Statut jest uchwalony i podlega publikacji w 
polskiej oraz w niemieckiej wersji językowej. 

 § 31 
Zweisprachigkeit 

31.1 Die Satzung wird in polnischer und in 
deutscher Sprache beschlossen und 
veröffentlicht. 
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31.2 Decydujące znaczenie ma wersja polska. 31.2 Maßgeblich ist die polnische Fassung.  
   

§ 32 
Wejście w życie 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania 
Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 § 32 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am Tag, an dem die Eintragung 
der Stiftung ins Landesgerichtsregister erfolgt, in 
Kraft. 

   
 


