
STATUT FUNDACJI SZAMANIZMU

1. Fundacja Szamanizmu, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie:
a) Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach,
b) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Łukasza Zamilskiego, zwanego dalej Fundatorem, 
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Bożenę Janas w Kancelarii Notarialnej w
Jeleniej Górze przy ulicy Słowackiego 4/4 w dniu 06.02.2023 roku za Repertorium A numer
200/2023

§ 1
1. Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja prowadzi działalność na podstawie 

obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw edukacji.
3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
4. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§ 2
1. Siedzibą fundacji jest miasto Szklarska Poręba.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność 
także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami i normami międzynarodowymi.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 
wybranych językach obcych.

§ 3
1. Fundacja może używać znaku graficznego, który będzie ją identyfikował.
2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 4
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, tytuły, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji 
przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5
Celami Fundacji są:

1. Działalność oświatowa, edukacyjna, naukowa, kulturalna i ogólnorozwojowa w zakresie 
szamanizmu.

2. Działalność w zakresie podnoszenia świadomości na temat szamanizmu.
3. Działalność edukacyjna i oświatowa w zakresie szamańskich, tradycyjnych, alternatywnych 

i holistycznych metod leczniczych, terapeutycznych oraz metod rozwoju świadomości. 
4. Promowanie tradycyjnej i współczesnej wiedzy szamańskiej.
5. Działalność na rzecz nauk, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania.
6. Wspieranie wzrostu świadomości duchowej i społecznej człowieka.
7. Przywracanie naturalnego sposobu życia zgodnego z naturą oraz kulturą rdzennych plemion 

Ziemi.
8. Działania na rzecz wzmacniania więzi człowieka z naturą oraz ochrony dziedzictwa 



przyrodniczego.
9. Działalność w zakresie ochrony środowiska i podnoszenia świadomości na temat ochrony 

środowiska.
10. Działalność zmierzająca do uznania rzek za osoby prawne. 
11. Przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu na Ziemi oraz jego skutkom.
12. Ochrona oraz promocja zdrowia i zdrowego sposobu życia.
13. Działalność w zakresie tańca.
14. Inicjowanie i wspieranie wartościowych zjawisk w edukacji, kulturze, sztuce oraz 

działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
15. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
16. Promocja i organizacja wolontariatu.
17. Dobroczynność.

§ 6
Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności poprzez:

1. Organizację, prowadzenie i promowanie kursów, szkoleń, szkół, warsztatów, konsultacji, 
doradztwa, wykładów, prelekcji, e-learningu, odosobnień, spotkań medytacyjnych, 
konferencji, targów, seminariów, koncertów, festiwali, wystaw, kampanii i innych form 
edukacyjnych.

2. Organizację, prowadzenie i promowanie zajęć ogólnorozwojowych korzystających z 
tradycyjnych, współczesnych oraz oryginalnych narzędzi szamańskich.

3. Tworzenie i promowanie filmów, scenariuszy filmowych, podcastów, nagrań, przedstawień 
teatralnych, audycji, debat.

4. Działalność wydawniczą, oświatową i multimedialną.
5. Organizację wyjazdów szkoleniowych, badawczych i ogólnorozwojowych.
6. Współpracę z instytucjami, szkołami i innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w 

zakresie celów fundacji.
7. Organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjnych i oświatowych.
8. Ochronę przyrody z zachowaniem równowagi naturalnej i uwzględnieniem 

bioróżnorodności.
9. Promowanie, organizowanie i dofinansowywanie wszelkiej działalności edukacyjnej, 

oświatowej, kulturalnej, doradczej, wydawniczej i promocyjnej w zakresie objętym celami 
fundacji.

10. Opracowywanie i realizację przedsięwzięć w zakresie szamanizmu, ekologii i ochrony 
środowiska.

11. Organizowanie lub współorganizowanie oraz finansowanie lub współfinansowanie 
konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, spotkań otwartych, wykładów, staży, praktyk,
wolontariatu, szkół a także konkursów, wystaw, aukcji, koncertów, programów radiowych, 
telewizyjnych, projektów multimedialnych, kampanii reklamowych oraz innych form 
zapewniających realizację celów statutowych Fundacji.

12. Finansowanie lub współfinansowanie publikacji oraz udziału w konferencjach, seminariach,
warsztatach, szkoleniach, spotkaniach otwartych, stażach, praktykach, wolontariacie a także 
konkursach, wystawach i innych formach zapewniających realizację celów statutowych 
Fundacji.

13. Wydawanie książek.
14. Przygotowywanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu problematyki szamanizmu.
15. Prowadzenie portali internetowych.
16. Powoływanie i finansowanie placówek edukacyjnych i naukowych różnych szczebli.
17. Prowadzenie wszelkich działań na rzecz popularyzacji szamanizmu i ochrony środowiska.
18. Ustanawianie nagród, stypendiów i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych.
19. Organizowanie i prowadzenie pomocy szamańskiej, doradztwa, coachingu i mentoringu.
20. Popieranie i propagowanie rozwoju duchowego i intelektualnego społeczeństwa polskiego 



poprzez działania mające na celu zwiększanie świadomości społecznej, informacyjnej, 
kulturalnej, naukowej i oświatowej.

21. Współpracę z artystami, pisarzami, nauczycielami, animatorami kultury, krytykami, 
psychologami, trenerami, naukowcami, prawnikami, wolontariuszami oraz ekspertami w 
zakresie szamanizmu.

22. Współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w tym z organizacjami i instytucjami
państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym i mediami, w 
tym podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową.

23. Udostępnianie miejsc zakwaterowania dla osób biorących udział w działaniach Fundacji, 
współpracowników, uczestników i innych osób zaangażowanych w działania Fundacji.

24. Inicjowanie, wspieranie, promowanie i realizację działań służących promocji i ochronie 
zdrowia, aktywności fizycznej, promocji kultury oraz wspieraniu edukacji.

25. Wspieranie innych działań, wynikających z potrzeb działalności Fundacji i uznanych przez 
Zarząd Fundacji za celowe.

26. Stałe programy fundacji.

§ 7
1. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie 

instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

§ 8
1. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie 

innych polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych o celach zbieżnych z celem 
Fundacji.

2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych, 
podmiotów nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność
jest zbieżna z celami Fundacji.

3. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami polskimi i 
zagranicznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. 

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

Majątek i dochody Fundacji

§ 9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych (słownie: tysiąc 

złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2.  Realizacja celów Fundacji finansowana jest z majątku Fundacji oraz z przychodów 

uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
3. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.

§ 10
1. Przychody Fundacji pochodzić mogą z:

a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji i subwencji od osób prawnych oraz darowizn od osób fizycznych;
c) zbiórek w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych;
d) majątku Fundacji;
e) kwest oraz imprez publicznych oraz prywatnych;
f) festiwali, konkursów oraz licytacji;
g) odsetek i lokat bankowych;
h) zewnętrznych źródeł finansowania, w tym funduszy Unii Europejskiej;
i) wpływów z tytułu lokat ze źródeł pieniężnych, w tym odsetek bankowych zgromadzonych na



rachunkach bankowych Fundacji;
j) z majątku nieruchomego i ruchomego fundacji;
k) innych dochodów;

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.

§ 11
1. Przychody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 

na realizację wszystkich celów Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej.
2. Nieruchomości zakupione przez Fundację z pieniędzy uzyskanych z zrzutek publicznych, w 

tym zrzutek prowadzonych na portalach internetowych, nie będą dalej zbywane lub w 
jakikolwiek inny sposób obciążane, w tym w szczególności wydzierżawiane, ani nie będą 
przedmiotem żadnej innej umowy przenoszącej własność na inny podmiot pod 
jakimkolwiek tytułem.

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

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego 
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Władze Fundacji

§ 12
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.
2. Fundacja może posiadać Radę Fundacji.

§ 13
1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na czas 

nieokreślony albo określony w uchwale.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek/jedyna członkini Zarządu jest jego 

Prezesem.
3. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
4. Pierwszego Prezesa i Wiceprezesa wyznacza Fundator.
5. Prezes kieruje pracami Zarządu.
6. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Fundator, który może pełnić role w Zarządzie.
7. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.

§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn i spadków,
f) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
g) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
h) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
i) składanie wniosku do Fundatora o zmianę statutu,
j) wnioskowanie do Fundatora o połączenie lub likwidację Fundacji,
k) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
l) powoływanie oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,



m) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji oraz prowadzenie
polityki kadrowej Fundacji,
n) nadawanie odznak, medali, tytułów honorowych i innych nagród i wyróżnień,
0) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień,
p) zawieranie i rozwiązywanie umów z wolontariuszami, praktykantami i stażystami oraz
kierowanie ich pracą.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów 
jego członków/członkiń obecnych na posiedzeniu Zarządu, chyba że inne postanowienia 
statutu stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa 
Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie/członkinie Zarządu.
5. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia, metodą obiegową 

w drodze głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub metodą obiegową przez 
składanie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych członków/członkiń Zarządu, 
a także w drodze głosowania elektronicznego.

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 
należących do zadań Fundacji.

7. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie lub przez komunikatory 
internetowe, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim 
członków/członkiń Zarządu. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w powyższy sposób
uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.

8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok.
9. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do 

kompetencji innych organów.
10. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej fundacji,

w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające 
przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

11. Do potwierdzania zgodności dokumentów Fundacji z oryginałem i stanem faktycznym 
uprawniony jest każdy z członków/członkiń Zarządu samodzielnie lub osoba do tego 
upoważniona.

§ 15
1. Członkowie/członkinie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje społecznie lub pobierać 

wynagrodzenie.
2. Zasady wynagradzania członków/członkiń Zarządu i pracowników Fundacji określa Zarząd 

lub Prezes lub pełnomocnik powołany w tym celu przez Prezesa.
3. Umowy z członkami/członkiniami Zarządu podpisuje Zarząd lub członek/członkini Zarządu

lub Prezes lub pełnomocnik powołany w tym celu przez Prezesa.
4. Wynagrodzenia dla członków/członkiń Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze 

środków Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 16
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa każdy z członków/członkiń Zarządu 

samodzielnie.
2. Zarząd Fundacji może powołać pełnomocnika do reprezentowania Fundacji w zakresie 

spraw określonych w udzielonym pełnomocnictwie.

Rada Fundacji

§ 17



1. O ile zostanie powołana, Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach doradczych, 
opiniujących i kontrolnych. Rada stanowi statutowy kolegialny organ doradczy i kontrolny 
odrębny od Zarządu, jako organu zarządzającego, i niepodlegający Zarządowi w zakresie 
wykonywania kontroli wewnętrznej.

2. Członkowie/członkinie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami/członkiniami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, 
we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Rada składa się z 2-5 członków/członkiń i jest wybierana na czas określony lub 
nieokreślony.

4. Członków/członkiń pierwszego składu Rady Fundacji oraz pierwszego przewodniczącego 
Rady powołuje Fundator.

5. Następnych członków/członkiń Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub 
dla rozszerzenia składu Rady powołuje Fundator.

6. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady zwykłą większością głosów.
7. Strukturę organizacyjną i formy działania Rady określa Regulamin.

§ 18
1. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący.
2. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin Rady Fundacji, który będzie szczegółowo 

regulował sposób działania Rady Fundacji i zakres uprawnień poszczególnych jej 
członków/członkiń.

3. Członkowie/członkinie Rady Fundacji pełnią swe funkcje społecznie lub pobierać 
wynagrodzenie.

4. Członkowie/członkinie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym 
organie zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z działalnością w Radzie.

§ 19
1. Do kompetencji Rady należy doradztwo, opiniowanie i kontrola prac Zarządu.
2.  Rada ponadto:

a) opiniuje Zarządowi plany dotyczące działalności Fundacji,
b) rozpatruje roczne sprawozdania z działalności Zarządu i udziela absolutorium Zarządowi,
c) zatwierdza sprawozdania finansowe Fundacji,
d) kontroluje działalność Fundacji, w szczególności stan majątkowy Fundacji,
e) opiniuje sprawy przedstawione przez Zarząd,
f) opiniuje decyzje o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji oraz o przystąpieniu do
stowarzyszenia,

3. Rada może zaprosić członków/członkinie Zarządu do udziału w posiedzeniach.

§ 20
1. W sprawach należących do kompetencji Rady decyzje są podejmowane w formie uchwał.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków/członkiń Rady, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

3. W przypadku braku kworum następny termin zebrania Rady Fundacji ma miejsce 1 godz. po
pierwszym terminie i wówczas uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych 
członków/członkiń Rady Fundacji.

§ 21
1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.



2. Do udziału w posiedzeniach Rada Fundacji może zaprosić osoby fizyczne, przedstawicieli 
podmiotów i organizacji, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 22
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd w formie uchwały podjętej jednogłośnie po 

zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, jeśli takowa istnieje.
2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć zmian celów, dla realizacji których Fundacja została 

ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
3. Dopuszczalne jest rozszerzenie celów Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

§ 23
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.

§ 24
1. W sprawach połączenia z inną fundacją czy przystąpienia do stowarzyszenia decyzję 

podejmuje Fundator.

Likwidacja Fundacji

§ 25
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w 

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji decydują Fundator.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

§ 26
1. Środki finansowe oraz nieruchomości, będące własnością Fundacji, pozostałe po likwidacji 

Fundacji zostaną przekazane mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w 
Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach, z zobowiązaniem kontynuowania 
celów, dla których nieruchomości zostały nabyte.

2. Fundacja, która otrzyma nieruchomości Fundacji po jej likwidacji zobowiąże się do ich nie 
sprzedawania, do nie przekazywania ich pod żadnym innym tytułem prawnym oraz do nie 
obciążania tych nieruchomości.

Postanowienia końcowe

§ 27
1. W razie śmierci Fundatora, w jego miejsce wstępują osoby wcześniej przez niego wskazane.

W przypadku braku wskazania, funkcje Fundatora przejmuje Rada Fundacji. W przypadku 
braku Rady, w miejsce Fundatora wstępuje osoba wybrana przez jego spadkobierców. 
Powyższą zasadę stosuje się do kolejnych następców Fundatora.


