
 

STATUT 
FUNDACJA INVICTUS VETERANUS 

z dn. 12.09.2022 r. 
 
 

DZIAŁ I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
 

Fundacja zostaje ustanowiona przez fundatora Szymona Marcinowa, aktem notarialnym 
z dnia 9 stycznia 2015 roku (Repertorium A nr 81/2015) sporządzonym w Kancelarii 
Notarialnej w Gliwicach przed notariuszem Wojciechem Walentą. 
 

§ 2. 
 

1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Invictus Veteranus. 
 
2. Fundacja Invictus Veteranus, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu. 
 

§ 3. 
 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. 
 
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice. 
 
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 
w wybranych językach obcych.  
 

§ 4. 
 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
 
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. obrony narodowej. 
 

§ 5. 
 

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 
 
2. Fundacja używa znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek 
i chronionego prawem. 

 
§ 6. 

 
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz 
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym 
dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 
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DZIAŁ II 
 

Cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 7. 
 

Celami Fundacji są: 
 
1. Poprawa wizerunku polskich weteranów z misji poza granicami kraju. 

2. Poprawa warunków życia weteranów, ze szczególnym uwzględnieniem rannych 
i poszkodowanych w misjach wojskowych poza granicami kraju. 

3. Poprawa warunków życia rodzin poległych żołnierzy. 

4. Upowszechnienie i utrwalenie postaw patriotycznych w społeczeństwie polskim. 

5. Promocja historii oręża polskiego. 
 

6. Pomoc żołnierzom lub byłym żołnierzom oraz ich rodzinom, którzy znajdują się 
w trudnej sytuacji życiowej. 

 
7. Pomoc społeczna. 

 
§ 8. 

 
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez: 
 
a. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych 

i rozrywkowych, 
b. organizowanie wszelakich aukcji oraz zbiórek, 
c. zdobywanie funduszy i środków materialnych od instytucji i osób tak prawnych, jak 

i fizycznych, 
d. organizowanie i finansowanie pomocy dla potrzebujących weteranów oraz rodzin 

poległych żołnierzy, 
e. promowanie pomocy dla weteranów w formie wszelakich ulg i zniżek, 
f. współpraca z administracją publiczną dla wsparcia działalności statutowej fundacji, 
g. wymiana doświadczeń, informacji oraz udzielanie wszelakiej pomocy innym krajowym 

organizacjom o podobnym charakterze i celach, 
h. współpraca przy finansowaniu pomocy z innymi organizacjami o podobnym charakterze 

i celach,  
i. wymiana doświadczeń, informacji oraz inna współpraca z zagranicznymi organizacjami 

o podobnym charakterze i celach, 
j. prowadzenie wszelakiej działalności edukacyjnej, 
k. prowadzenie innych działań w celu poprawy wizerunku polskich weteranów oraz pomocy 

dla weteranów i rodzin poległych.  
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DZIAŁ III 
 

Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 9. 
 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 zł, w tym 1000 zł na 
prowadzenie działalności gospodarczej oraz dochody i środki uzyskane w toku jej 
działalności. 
 
2. W szczególności dochodami Fundacji są: 
 
a. darowizny, spadki i zapisy, dotacje, subwencje i inne przysporzenia majątkowe czynione 

na rzecz Fundacji przez osoby i instytucje, tak krajowe, jak i zagraniczne, 
b. fundusze pochodzące ze zbiórek i imprez publicznych, 
c. fundusze pochodzące z zarządzania majątkiem Fundacji, 
d. dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację, 
e. odsetki bankowe, 
f. dochody z działalności gospodarczej. 
 
3. Majątek Fundacji przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych i pokrycie 
jej kosztów bieżących. 
 

§ 10. 
 

1. Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 
 

a. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 
b. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering), 
c. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 
d. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, 
e. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 
f. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 
g. 69.10.Z Działalność prawnicza, 
h. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 
i. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 
j. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania, 
k. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych, 
l. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 
m. 74.20.Z Działalność fotograficzna, 
n. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 
o. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników, 
p. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 
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q. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, 

r. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center). 
 
2. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 
 
a. 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, 
b. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 
c. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 
d. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 
e. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 
f. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 
g. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
h. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 
i. 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, 
j. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych, 
k. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
 
3. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga 
rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie 
przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 
 

§ 11. 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych 
w odrębnych przepisach. 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do 
działalności pożytku publicznego, a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na 
działalność pożytku publicznego. 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie: 
 
a. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

internet, 
b. PKD 58.11.Z Wydawanie książek, 
c. PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, 
d. PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
e. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 
f. PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 
g. PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych, 
h. PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo 

i programami telewizyjnymi, 
i. PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych, 
j. PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów, 
k. PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
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l. PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 
m. PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 
n. PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, 
o. PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, 
p. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 
 

§ 12. 
 

Zabronione jest: 
 
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają 
w związku małżeńskim 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. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów 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, 

c. wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów 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, 

d. dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, 
w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz od ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe.  

 
 

DZIAŁ IV 
 

Organy Fundacji 
 

§ 13. 
 

Organami Fundacji są:  
 
a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 
b. Rada Fundacji, zwana dalej Radą. 

 
 

DZIAŁ V 
 

Zarząd 
 

§ 14. 
 

1. Na czele Fundacji stoi Zarząd składający się z 1 do 5 osób powoływanych przez 
Fundatora. 
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2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 
 
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
 
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora, 
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
c. śmierci członka Zarządu, 
d. pisemnej decyzji Fundatora. 
 
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, 
nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej 
działalności na rzecz Fundacji; utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku 
sądu) Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani 
przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie 
przez wszystkich członków Rady. 
 
6. Członkowie Zarządu: 
 
a. nie mogą być członkami Rady Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 
b. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub 
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone zgodnie z przepisami regulującymi 
funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego. 
 
7. Funkcji członka Zarządu nie może pełnić osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 
8. Zasady wynagradzania członków Zarządu określa Zarząd. 
 

§ 15. 
 

Zarząd wybiera ze swojego grona na okres trwania kadencji Prezesa oraz, w przypadku 
posiadania odpowiedniej liczby członków kolejno, zastępcę prezesa i sekretarza. 
 

§ 16. 
 

1. Zarząd stanowi najwyższy organ Fundacji, który pracuje na posiedzeniach. Odbywają się 
one w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
 
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni 
przed planowanym spotkaniem. 
 
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
 
4. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia 
statutu nie stanowią inaczej, bez względu na liczbę członków obecnych z tym, że wymagana 
jest obecność Prezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa. 
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§ 17. 
 

Do zadań Zarządu należy: 
 
a. kierowanie działalnością Fundacji, 
b. realizacja celów statutowych, 
c. uchwalanie okresowych i wieloletnich planów działalności, 
d. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, instytucji, osób 

fizycznych i prawnych w kraju i zagranicą, 
e. zarządzanie majątkiem Fundacji, 
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia 
g. uchwalanie zmian w statucie, 
h. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fundacji. 
 

§ 18. 
 

Dla efektywniejszego realizowania celów Fundacji Zarząd może powoływać zespoły 
doradcze. 
 

§ 19. 
 

1. Wszystkie czynności prawne w imieniu Fundacji może dokonywać każdy z członków 
Zarządu.  
 
2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem 
spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji. 

 
 

DZIAŁ VI 
 

Rada Fundacji 
 

§ 20. 
 

1. Zarządzanie Fundacją kontrolowane jest przez Radę Fundacji. Rada składa się 
z przynajmniej 3 członków wybranych przez Fundatora. 
 
2. Kadencja Rady trwa 3 lata. 
 
3. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
 
4. Rada wybiera ze swojego grona na okres trwania kadencji przewodniczącego oraz, 
w przypadku posiadania odpowiedniej liczby członków kolejno, zastępcę przewodniczącego 
i sekretarza. 
 
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 
 
a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady, 
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
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c. śmierci członka, 
d. pisemnej decyzji Fundatora. 
 
6. Rada nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywanej działalności kontrolnej. 
 
7. 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. 

 
8. Zasady wynagradzania członków Rady Fundacji określa Zarząd. 
 

§ 21. 
 

Do kompetencji Rady Fundacji należy: 
 
a. nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji, a w szczególności sprawdzanie zgodności 
podejmowanych działań z celami Fundacji, 
b. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Fundacji, 
c. badanie prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z prawem księgowości Fundacji, 
d. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi 
absolutorium, 
e. przeprowadzanie innych działań kontrolno – sprawdzających wnioskowanych przez Zarząd 
Fundacji lub podejmowanych z własnej inicjatywy. 
 

§ 22. 
 

Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem 
doradczym. Mają oni również prawo dostępu i wglądu w księgi i dokumenty Fundacji. 
 

§ 23. 
 

1. Rada odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz w roku. Posiedzenia zwoływane są 
z inicjatywy Przewodniczącego albo na pisemny wniosek Fundatora, Zarządu lub 
któregokolwiek z członków Rady Fundacji. 
 
2. Przewodniczący przesyła informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną, 
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 14 dni przed 
planowanym spotkaniem. 
 
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady. 
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4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej 
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 
 

DZIAŁ VII 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 24. 
 

Decyzję w przedmiocie zmian w statucie podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały 
wymagającej 2/3 głosów oraz pisemnej zgody fundatora. 
 

§ 25. 
 

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. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd w drodze uchwały 

wymagającej 2/3 głosów oraz pisemnej zgody fundatora. 
 

§ 26. 
 

W razie śmierci Fundatora lub jego niezdolności do podejmowania czynności prawnych, jego 
uprawnienia i zadania wynikające z niniejszego Statutu przejmuje osoba wcześniej wskazana 
przez Fundatora, bądź w przypadku braku takiego wskazania – osoba wyznaczona przez 
Zarząd. 
 

§ 27. 
 

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. 
 

§ 28. 
 

W razie likwidacji Fundacji, Zarząd podejmuje uchwałę odnośnie przeznaczenia majątku. 
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