STATUT FUNDACJI
Wspierania Kultury i Edukacji
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Kultury i Edukacji zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez Ewę Górecką zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym
sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przez notariusza Katarzynę Nagórską
– Protasiuk dnia 06.04.2013 r., repertorium A nr 1015/2013 działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest Tczew.

1.
2.
3.
4.

§4
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może
prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Działalność Fundacji poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wymaga zgodności z
przepisami prawa miejscowego.
Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego.

§5
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§6
Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem Fundacja Wspierania Kultury i Edukacji oraz
zawierającej dodatkowe informacje dotyczące adresu, telefonu, rejestru, NIP, itp.
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§7
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.
Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§8
1. Celem fundacji jest:
a)

Organizowanie, wspieranie i propagowanie działalności w dziedzinie;
 kultury, sztuki oraz dziedzictwa kulturalnego;
 nauki, oświaty i wychowania;
 ochrony i promocji rzemiosł dawnych i ginących zawodów;
 turystyki i promocji lokalnych produktów turystycznych;
 ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych;
 ochrony zabytków pochodzenia przyrodniczego i antropologicznego;
 przeciwdziałania patologiom społecznym;
 ochrony zdrowia;
 rozwoju zasobów ludzkich;
 historii i rekonstrukcji historycznej;

 promocji historii oręża polskiego.
b) Rekonstrukcja i zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne grodziska „Owidz”
posadowionego na wzgórzu w miejscowości Owidz przy ul. Rycerskiej1. Wzgórze wpisane
do rejestru zabytków Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.
c) popularyzowanie historycznych i kulturowych walorów turystycznych Kociewia.
d) pielęgnowanie i upowszechnianie zjawisk, treści i wartości kultury regionalnej.
e) kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców Kociewia.
f) propagowanie kultury, zarówno materialnej, jak i duchowej i poszerzanie wiedzy
historycznej o Polsce i Europie.
g) propagowanie kultury, zarówno materialnej, jak i duchowej i poszerzanie wiedzy
historycznej o okres „około grunwaldzki” ze szczególnym uwzględnieniem „Bitwy pod
Grunwaldem”.
h) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
historycznej i kulturalnej.
i)

Popularyzowanie osiągnięć oręża polskiego i europejskiego.

j)

Działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

2

k) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
l)

Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i

zagrożonych zwolnieniem z pracy.
m) Promocja i organizacja wolontariatu oraz wspieranie inicjatyw społecznych.
n)

Działalność charytatywna.

o) Rekonstrukcja wydarzeń związanych z historia oraz z historią oręża polskiego, poprzez
organizację wydarzeń o charakterze rekonstrukcji historycznej oraz o charakterze
artystycznym i historycznym.
2. Do osiągnięcia powyższych celów Fundacja będzie dążyć między innymi przez:
a) partycypację finansową w kosztach rekonstrukcji i zagospodarowanie na cele kulturalne i
turystyczne grodziska „Owidz”
b) współudział w zarządzaniu i zarządzanie obiektami zabytkowymi,
c) działania na rzecz ochrony zabytków pochodzenia antropogenicznego oraz
przyrodniczego:
- współudział w opracowywaniu i realizacji projektów rewaloryzacji i rewitalizacji wzgórza
grodziska „Owidz” i innych zespołów zabytkowych,
- zabezpieczanie, konserwację, zagospodarowywanie i promocję obiektów znajdujących się
na terenie grodziska „Owidz” i innych zespołów zabytkowych,
- wspieranie, propagowanie i popularyzowanie wszelkich działań proekologicznych oraz
dotyczących energii odnawialnej,
- współpracę ze środowiskiem łowieckim w zakresie ochrony przyrody i popularyzowania
tradycji, obyczajów i etyki łowieckiej,
d) działania na rzecz kultury i sztuki:
- upowszechnianie kultury,
- organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych, spektakli teatralnych, jak również
turniejów i jarmarków historycznych i rzemieślniczych,
- organizowanie ekspozycji muzealnych, wystaw, plenerów, konkursów, sesji naukowych,
e) działania w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania:
- prowadzanie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie „Żywych Lekcji Historii”, szkół i
turniejów rycerskich, warsztatów rzemiosł dawnych i innych objętych celami Fundacji,
- organizację szkół, szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów i wykładów w dziedzinach
objętych celami Fundacji,
- gromadzenie bibliografii i wszelkiej dokumentacji dotyczącej działalności statutowej
fundacji,
- fundowanie stypendiów naukowych na prace realizujące program Fundacji oraz
nagradzanie uczniów i studentów za własne osiągnięcia w tej dziedzinie,
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f)
-

organizowanie wyjazdów edukacyjnych w kraju i za granicą,
działalność wydawniczą i promocyjną,
tworzenie i obsługa portali internatowych,
tworzenie i obsługa lokalnych stacji radiowych,
działania na rzecz ochrony zdrowia:
organizacja kolonii i obozów wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży,
organizowanie przedsięwzięć propagujących zdrowy tryb życia i walkę z patologiami
społecznymi i uzależnieniami,
- organizowanie działań sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych, w tym
likwidacja barier komunikacyjnych;
- organizowanie kampanii i akcji społecznych na rzecz zdrowego odżywiania
g) współpracę z instytucjami politycznymi, samorządem terytorialnym wszystkich szczebli,
organizacjami społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi realizacją
celów Fundacji,
h) organizowanie i stwarzanie warunków do współpracy krajowej i międzynarodowej w
zakresie idei odtwarzania historii i rzemiosł dawnych.
i) partycypację finansową w kosztach wydarzeń kulturalnych.
§9
Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji oznaczonej zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana –
94.99.Z;
2. Działalność organizacji profesjonalnych - 94.12.Z;
3. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - 90.01.Z;
4. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 91.03.Z;
5. Działalność muzeów - 91.02.Z;
6. Działalność obiektów kulturalnych - 90.04.Z;
7. Artystyczna i literacka działalność twórcza - 90.03.Z;
8. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - 90.02.Z:
9. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - 93.29.Z;
10. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyflkowana 88.99.Z;
11. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyflkowana 86.90.E;
12. Działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z:
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13. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B:
14. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - 85,52.Z;
15. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych -85 51 Z;
16. Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych - 85.42.A;
17. Działalność w zakresie informacji turystycznej - 79.90.B;
18. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - 79.90.A;
19. Działalność organizatorów turystyki - 79.12.Z:
20. Dzielność związana z tłumaczeniami - 74.30.Z;
21. Działalność fotograficzna - 74.20.Z;
22. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - 70.21.Z;
23. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z;
24. Działalność agencji reklamowych - 73.1 l.Z;
25. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59,11 Z;
26. Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z;
27. Wydawanie książek - 58.1 l.Z,
§ 10
Fundacja może prowadzić odpłatną działalność statutową.
§ 11
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz
osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Rozdział III
MAJĄTEK I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ FUNDACJI
§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 2200 PLN (słownie: dwa
tysiące dwieście złotych), a także środki finansowe oraz nieruchomości i ruchomości
nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000.00 zł
(jeden tysiąc złotych)
§ 13
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
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§ 14
Dochody Fundacji pochodzą miedzy innymi z :
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji osób prawnych,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów wynikających z realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
5. dochodów z majątku fundacji ruchomego i nieruchomego,
6. odsetek bankowych,
7. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji w przypadku podjęcia przez Fundację
działalności gospodarczej.
§15.
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD)jest:
1. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - 90.01 .Z;
2. Działalność obiektów kulturalnych - 90.04.Z;
3. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 91.03.Z;
4. Działalność muzeów - 91.02.Z;
5. Artystyczna i literacka działalność twórcza - 90.03.Z:
6. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - 90.02.Z;
7. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - 93.29.Z;
8. Działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z;
9. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B;
10. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - 85.52.Z;
11. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 85.51.Z;
12. Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych - 85.42.A;
13. Działalność w zakresie informacji turystycznej - 79.90.B;
14. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - 79.90.A;
15. Działalność organizatorów turystyki - 79.12.Z:
16. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.Z
17. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E;
18. Działalność związana z tłumaczeniami - 74.30.Z;
19. Działalność fotograficzna - 74.20.Z;
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20. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - 70.21.Z;
21. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72 20 Z;
22. Działalność agencji reklamowych - 73,11.Z;
23. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z;
24. Pozostała działalność wydawnicza -58.19.Z;
25. Wydawanie książek -58.11 .Z;
26. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z;
27. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne - 56.10.A;
28. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe –
55.30. Z
29. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.20.Z;
30. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - 52.21.Z;
31. Transport drogowy towarów - 49.41.Z:
32. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - 49.39.Z;
33. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami - 47.99.Z;
34. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z;
35. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 47.89.Z;
36. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z.
37. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 96.09.Z.
§16
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację wszystkich celów Fundacji jeśli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenia
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa
długi spadkowe.
§ 17
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Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach
gospodarczych na lokatach bankowych oraz spółkach i papierach wartościowych.
§ 18
Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymaga
podpisu dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Prezesa i pełnomocnika działającego
w granicach pełnomocnictwa ustanowionego przez wszystkich członków Zarządu
działających łącznie.
§ 19
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi.
§ 20
1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Sprawozdanie roczne winno zostać sporządzone do dnia 31 marca następnego roku i
zatwierdzone przez Zarząd.
Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 21
Organami Fundacji są:
- Rada Fundacji,
- Zarząd Fundacji.
§ 22
Radę Fundacji mianuje Fundator spośród osób cieszących się dużym zaufaniem społecznym
o szczególnym zaangażowaniu w sprawy zbieżne z celami działania Fundacji.
§ 23
Członek rady fundacji może być wybierany do władz na więcej niż jedną kadencję.
§ 24
1. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków wybranych na trzyletnią kadencję.
2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje pracami
Rady.
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3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
4. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją- członkostwo takiej
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
trwania stosunku pracy.
5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem
w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
6. Fundator może w każdej chwili odwołać powołanego członka Rady.
§ 25
Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

1.
2.
3.
4.

§ 26
Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
Członkowie Rady powinni być powiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad
przynajmniej na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
Powiadomienie Członków Rady może przebiegać drogą elektroniczną poprzez E- mail.
Rada zwoływana jest przez Przewodniczącego Rady:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 27
Członkostwo w Radzie wygasa na skutek ustąpienia, odwołania lub śmierci.
§ 28
W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
§ 29
1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków
obecnych. W razie równej ilości głosów decydujący wpływ ma głos Przewodniczącego.
2. Dopuszcza się głosowanie za pomocą telefonu głośnomówiącego lub drogą elektroniczną
poprzez E- mail w przypadkach gdy głosujący znajduje się w innej miejscowości i nie
może przybyć na zebranie. Treść wypowiedzi głosującego za pomocą telefonu
głośnomówiącego wymaga stwierdzenia w protokóle posiedzenia podpisanym przez
wszystkie obecne osoby. Treść wypowiedzi przesłana E- mailem po wydrukowaniu
stanowi załącznik do protokołu z zebrania.
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§ 30
Do kompetencji Rady należy:
1. zatwierdzenie długofalowych programów Fundacji,
2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu,
3. ustala i podejmuje decyzje o formie i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz
członków Zarządu,
4. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Fundacji i udzielanie mu absolutorium,
6. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
7. podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w §25, 28, 45, 48 i 50 niniejszego statutu,
8. podejmowanie za zgodą Zarządu uchwał w sprawie zmian statutu Fundacji oraz
likwidacja Fundacji.
§ 31
Posiedzenia Rady są protokołowane.
§ 32
Prezes Zarządu powoływany jest przez Fundatora.
§ 33
Zarząd Fundacji składa się jednej do trzech osób.
§ 34
Członków Zarządu powołuje Rada Fundacji spośród osób zawnioskowanych przez Prezesa.
§ 35
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji Rady Fundacji. Zarząd między innymi:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2. uchwala roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
3. sprawuje zarządzanie majątkiem Fundacji,
4. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
5. ustala regulamin Fundacji,
6. powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach
organizacyjnych Fundacji,
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7. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
8. wnioskuje do Rady Fundacji o wprowadzenie zmian w Statucie Fundacji oraz likwidacji
Fundacji.
§ 36
Zarząd może powołać jako swe ciało doradcze, Komisję Programową (Kapitułę Fundacji),
złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.
§ 37
1. Prezes i Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji mogą być wynagradzani i
nagradzani przez Radę Fundacji.
2. Rada Fundacji ustala zasady wynagradzania i nagradzania Prezesa i Członków Zarządu.
§ 38
1. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością
głosów.
2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 39
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji w przypadku Zarządu
jednoosobowego.
2. Oświadczenia woli w przypadku Zarządu wieloosobowego w imieniu Fundacji w zakresie
zwykłego zarządu może Prezes Fundacji składać samodzielnie, w sprawach związanych z
zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes Fundacji.
Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI (uchylony)
§ 40 - § 43 (uchylone)
Rozdział V
ZMIANA STATUTU
§ 44
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji.
§ 45
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Zmiany statutu mogą dotyczyć również celów dla realizacji, których Fundacja została
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 46
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja ma prawo połączyć się z inną
fundacją.
§ 47
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 48
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 49
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, albo w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 50
1. O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji na wniosek zarządu Fundacji w drodze
uchwały podjętej jednomyślnie.
2. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
§ 51
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji
pozarządowych o zbliżonych celach.
§ 52
Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania Fundacji.
Podpis Fundatora
Ewa Maria Górecka
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