
Tekst jednolity Statutu Fundacji Veritas z siedzibą przy ul. Jeździeckiej 10A we Wrocławiu (53-032 Wrocław), wpisanej do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000784405, legitymującej się nr NIP: 8992861984 oraz REGON: 383261672,  
dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

 
Niniejszy tekst jednolity uwzględnia zmiany do statutu wprowadzone: 

− uchwałą Rady Fundacji z dnia 18 maja 2020 r.; 

− uchwałą Rady Fundacji z dnia 28 sierpnia 2020 r.; 

− uchwałą Rady Fundacji z dnia 9 października 2020 r. 

 
Statut Fundacji VERITAS 

 
§1 

1. Przemysław Topornicki, zwany dalej “Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym 

spisanym w dniu 2019-03-20 we Wrocławiu, przed Notariuszem Natalią Grosz, za 

repertorium 1427/2019 Fundację o nazwie: Fundacja VERITAS, zwaną w dalszej 

części statutu “Fundacją”. 

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 

1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 21, poz. 97 z późn. zm) oraz postanowień 

niniejszego statutu. 

§ 2 
1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

3. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami 

zgodnie z prawem RP. 

4. prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności. 

5. może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku 

do działalności pożytku publicznego. 

6. nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w 

ust. 4. 

§ 3 

Do zadań i celów funkcjonowania Fundacji należy:  

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

2) pomoc i wsparcie osób starszych i ochrona ich praw; 
3) działalność charytatywna; 
4) ochrona i promocja zdrowia; 
5) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 
6) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
8) nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 
9) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w 

kraju i za granicą; 
10) promocja sportu, turystyki i rekreacji; 
11) promocja i organizacja wolontariatu; 

12) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
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13) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego; 
14) działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 
15) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
16) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
17) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 
18) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności 

oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w 
praktyce gospodarczej; 

19) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
20) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
21) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
22) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
23) turystyki i krajoznawstwa; 
24) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
25) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami; 
26) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 

i ochrony praw dziecka; 
27) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów. 
28) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 

finansowo organizacje pożytku publicznego, w zakresie określonym wyżej. 

 

§ 4 

Fundacja swoje zadania i cele wypełnia poprzez: 
1) organizację warsztatów, wydarzeń integracyjnych, wydarzeń sportowych, itp.; 
2) pomoc w rozwoju społecznym; 
3) powoływanie i prowadzenie ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, 

dziennych domów pobytu; 
4) organizowanie szkoleń, konferencji, wydarzeń kulturalnych itp.; 
5) bezpośrednie wsparcie materialne; 
6) organizowanie pomocy psychologicznej; 
7) współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi i innymi 

organizacjami pozarządowymi; 
8) finansowanie inicjatyw własnych i zewnętrznych, zgodnych z celem działania 

Fundacji; 
9) organizowanie szkoleń i innych wydarzeń promujących cele działania 

Fundacji.  
 

§ 5 
1. Fundacja może prowadzić dodatkowo działalność gospodarczą, z której uzyskane 

przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na następujących obszarach: 

1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD Grupa 01.1); 
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2) Uprawa roślin wieloletnich (PKD Grupa 01.2); 

3) Rozmnażanie roślin (PKD Grupa 01.3); 

4) Chów i hodowla zwierząt (PKD Grupa 01.4); 

5) Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność 

mieszana) (PKD Grupa 01.5); 

6) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.19.Z);  

7) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.29.Z); 

8) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i 

komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

Grupa 47.4); 

9) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Grupa 47.6); 

10) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt 

domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z); 

11) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD Grupa 56.1); 

12) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z); 

13) Działalność Wydawnicza (PKD 58); 

14) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów 

telewizyjnych ], nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD Dział 59); 

15) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); 

16) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD Dział 63); 

17) Badania naukowe i rozwojowe (PKD Dział 72); 

18) Reklama (PKD Grupa 73.1); 

19) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna (PKD Dział 

74); 

20) Działalność weterynaryjna (PKD Dział 75); 

21) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z 

wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40); 

22) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników (PKD 78.10.Z); 

23) Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z); 
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24) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 

82.11.Z); 

25) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 

82.30.Z); 

26) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z); 

27) Pozaszkolne formy edukacji (PKD Grupa 85.5); 

28) Praktyka lekarska (PKD Grupa 86.2); 

29) Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90A); 

30) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 86.90E);  

31) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD Dział 87); 

32) Pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD Dział 88); 

33) Działalność twórcza, związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD 

Dział 90); 

34) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność 

związana z kulturą (PKD Grupa 91.0); 

35) Działalność sportowa, rozrywkowa, rekreacyjna (PKD Dział 93); 

36) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z). 

3. Prowadzenie działalności gospodarczej przez instytucję nie może kolidować 

z realizacją zadań statutowych.  

§ 6 

Organami Fundacji są: 

1. Zarząd, 

2. Rada Fundacji. 

§ 7 

1. Fundator powołuje pierwszy skład Zarządu. 

2. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, powoływanych przez Radę Fundacji na 5 letnią 

kadencję. 

3. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe, 

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

5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
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6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na trzy 

miesiące.  

7. Rada Fundacji może podjąć decyzję o wynagrodzeniu dla członków Zarządu.  

8. Prezes Zarządu obowiązany jest zwołać zebranie Zarządu na żądanie Rady 

Fundacji lub co najmniej 2 członków Zarządu, najpóźniej w terminie 14 dni od 

otrzymania żądania. 

9. Zarząd co roku, do dnia 30 marca zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji 

Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji. 

10.  W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje decyzje na 

posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby 

głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

11.  W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Zarządu 

Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu. 

12. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji, odwołania lub 

śmierci członka Zarządu. 

13.  Odwołania członka Zarządu dokonuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów. 

§ 8 

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności 

1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

2) administrowanie działalnością Fundacji, zarządzanie majątkiem Fundacji i 

udzielanie pełnomocnictw, 

3) podjęcie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej; 

4) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, 

5) opracowywanie planów finansowych i bilansów finansowych oraz sprawozdań 

rocznych z działalności Fundacji, 

6) przeprowadzanie likwidacji Fundacji w razie podjęcia takiej uchwały przez 

Radę Fundacji, 

7) wykonywanie innych funkcji nie zastrzeżonych do kompetencji innych 

organów Fundacji. 

§ 9 

1. Rada Fundacji składa się z Fundatora i co najmniej 2 członków wskazanych przez 

Fundatora. 

2. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator.  
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3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może 

nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków, nie dotyczy to 

Fundatora. 

4. Przewodniczącym Rady jest Fundator.  

5. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz 

zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

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

7. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; 

w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

§ 10 

1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

1) Nadzór nad działalnością Fundacji. 

2) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

3) Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 

4) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich 

wynagrodzenia. 

5) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i 

udzielanie członkom Zarządu absolutorium.  

6) Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji, 

7) Podejmowanie decyzji o wynagrodzeniu członków Rady. 

2. Członkowie Rady Fundacji: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,  

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 

§ 11 

1. Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy po 

uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji albo na wniosek Zarządu.  
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2. Rada Fundacji dokonuje zmian statutu uchwałą podjętą bezwzględną większością 

głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji. 

§ 12 

1. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane w oświadczeniu 

woli o ustanowieniu Fundacji, ruchomości i nieruchomości oraz środki 

finansowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności, w tym m. in. : 

dotacje, darowizny, spadki, zapisy, granty. 

2. Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w 

stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi  

członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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", 

b)przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub 

na preferencyjnych warunkach,  

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu 

statutowego,  

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych 

niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

§ 13 

1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, 

dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków 

finansowych i majątku Fundacji. 

2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła 

likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd. 

3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane 

na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, 
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organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji statutowe zbliżone 

są do celów Fundacji. 

 

 

 

 

Marek Urbaniak 

 

PREZES ZARZĄDU 


