
STATUT FUNDACJI
NEW STORY

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja  pod  nazwą  Fundacja New  Story,  zwana  w  treści  statutu  "Fundacją"  ustanowiona  przez
Fundatorów:
Aleksandra  Zmuda  Trzebiatowskiego,  zamieszkałego  w  Toruniu  przy  ul.  Długosza  6/1,  nr  PESEL
88112808776,
Andrzeja  Zmuda  Trzebiatowskiego,  zamieszkałego  w  Dąbrówce  przy  ul.  Leśnej  35/12,  PESEL
84080714158,
Grzegorza  Zmuda  Trzebiatowskiego,  zamieszkałego  w  Krobi  przy  ul.  Bukowej  21,  nr  PESEL
79100313198,
zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Krystiana Buszmana w
jego  kancelarii  przy  ul.  Plac  Mariana  Rapackiego  2,  w  Toruniu,  w  dniu  15  grudnia  roku  2015  za
numerem repertorium A 6438/2015, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (Dz.U.2020.2197 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2

1. Terenem  działania  Fundacji  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej,  przy  czym  w  zakresie
niezbędnym dla  właściwego  realizowania  celów może ona prowadzić  działalność  także  poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Toruń, gmina Toruń.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji w kraju

i zagranicą.
4. Fundacja prowadzi działalność w kraju i  zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami.
5. Fundacja może używać nazwy skróconej Fundacja NS.
6. Fundacja  może  dla  celów  współpracy  z  zagranicą  posługiwać  się  tłumaczeniem  nazwy  w

wybranych językach obcych.

§ 3
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5

1. Fundacja  może  prowadzić  działalność  gospodarczą.  Szczegółowy  zakres  oraz  zasady
prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację uregulowane są w rozdziale V niniejszego
Statutu.
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2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.

§ 6
1. Fundacja może używać pieczęci.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja  może  ustanowić  tytuły,  odznaki,  medale  honorowe,  nagrody  oraz  wyróżnienia  i

przyznać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub dla celów Fundacji.
4. Fundacja  może  nadawać  dla  osób  fizycznych  i  prawnych  tytuły  każdorazowo  wskazane  we

właściwej uchwale.
5. Tytuły nadane uchwałą mogą się łączyć z określonymi przywilejami i  gratyfikacjami dla osób

wyróżnionych tym tytułem.
6. Prawa i przywileje, o których mowa w ust. 3-5 powyżej, ustala Rada Fundatorów.

ROZDZIAŁ II

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7
1. Niniejszy statut zabrania Fundacji:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
pracowników,  Członków  organów  oraz  osób,  z  którymi  pracownicy  lub  Członkowie
organów  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",

b) przekazywania majątku Fundacji  na rzecz jej  pracowników, Członków organów 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 lub
pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

2. Fundacja  prowadzi  działalność  społecznie  użyteczną.  Podlega  ona  wyodrębnieniu  w  sposób
zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.

§ 8
1. Naczelnym celem Fundacji  jest ochrona i  restauracja obiektów historycznych w szczególności

o charakterze obronnym, a także dworów, pałaców, zabytkowych założeń parkowych oraz innych
obiektów  historycznych,  jak  również  pielęgnowanie  i  krzewienie  świadomości  historycznej
i patriotycznej  jak  również  działalność  charytatywna  i  pomoc  społeczna,  w  tym  integracja
i reintegracja rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.
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2. Fundacja realizuje zadania w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
c) tworzenia  warunków  do  zaspokajania  potrzeb  mieszkaniowych  wspólnoty

samorządowej,
d) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej

społeczeństwa,
e) działalności  na  rzecz  integracji  i  reintegracji  zawodowej  i  społecznej  osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym,
f) działalności charytatywnej,
g) działalności  na  rzecz  mniejszości  narodowych  i  etnicznych  oraz  języka

regionalnego,
h) działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
i) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567),
j) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
k) promocji  zatrudnienia  i  aktywizacji  zawodowej  osób  pozostających  bez  pracy  i

zagrożonych zwolnieniem z pracy,
l) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
m) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
n) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
o) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz

rozpowszechnianie  i  wdrażanie  nowych  rozwiązań  technicznych  w  praktyce
gospodarczej,

p) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
q) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
r) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
s) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
t) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
u) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
v) turystyki i krajoznawstwa,
w) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
x) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
y) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

a także działań wspomagających rozwój demokracji,
z) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
aa) ratownictwa i ochrony ludności,
ab) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju

i za granicą,
ac) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
ad) działalności  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania  kontaktów  i

współpracy między społeczeństwami,
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ae) promocji i organizacji wolontariatu,
af) pomocy Polonii i Polakom za granicą,
ag) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
ah) działalności  na  rzecz  weteranów  i  weteranów  poszkodowanych  w  rozumieniu

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726),

ai) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
aj) działalności  na  rzecz  rodziny,  macierzyństwa,  rodzicielstwa,  upowszechniania  i

ochrony praw dziecka,
ak) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
al) rewitalizacji,
am) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w

art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku
publicznego (Dz.U.2020.1057 z późn. zm.).

§ 9

1. Realizując zadania statutowe -  Fundacja współpracuje z  organami administracji  państwowej,
z organami  samorządów  terytorialnych  i  zawodowych,  ze  służbami  konserwatorskimi,  z
krajowymi i zagranicznymi fundacjami, instytucjami i organizacjami, z placówkami naukowymi i
kulturalno - oświatowymi, z przedsiębiorstwami, spółkami, a także z innymi osobami prawnymi i
osobami fizycznymi, które swą postawą i działaniem zechcą wspierać cele Fundacji.

2. Dla  osiągnięcia  swoich  celów  Fundacja  może  wspierać  działalność  innych  osób  prawnych
i fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

§ 10
1. Fundacja  prowadzi  nieodpłatną  i  odpłatną  działalność  pożytku  publicznego,  która  pozostaje

zgodna ze sferami jej działania.
2. Działalność nieodpłatna i odpłatna zostanie każdorazowo uregulowana poprzez podjęcie w tym

zakresie stosownych uchwał Zarządu.
3. Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.
4. Fundacja  może  prowadzić  w  kraju  i  za  granicą  działalność  gospodarczą  zgodnie  z

obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów

statutowych.
6. Działalność  gospodarcza  Fundacji  może  być  również  realizowana  poprzez  uczestnictwo  w

spółkach  prawa  cywilnego  i  handlowego,  w  tym  w  spółkach  z  udziałem  podmiotów
zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.

7. Fundacja może zatrudniać pracowników, by realizować cele statutowe.
8. Fundacja nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy pracowników, ale przeznacza

go  na  wzmocnienie  potencjału  przedsiębiorstwa  jako  kapitał  niepodzielny  oraz  w określonej
części na reintegrację zawodową i społeczną.

9. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami, tj.
nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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10. Fundacja jest zarządzana na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania
opiera się na współzarządzaniu pracowników.

11.  Fundacja prowadzi wobec zatrudnionych osób, uzgodniony z tymi osobami i określony w czasie
proces  reintegracyjny,  mający  na  celu  zdobycie  lub  odzyskanie  kwalifikacji  zawodowych  lub
kompetencji kluczowych.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

1. Majątek  Fundacji  stanowi  fundusz  założycielski  w  kwocie  pieniężnej  15  000,00  zł  (słownie:
piętnaście  tysięcy  złotych),  wymieniony  w  akcie  notarialnym  jej  ustanowienia  oraz  składniki
majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest  kwota 5 000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. darowizn, spadków i zapisów,
2. dochodów ze zbiórek publicznych,
3. dotacji i subwencji osób prawnych,
4. dywidend i zysków z akcji, udziałów i odsetek od lokat kapitałowych,
5. dochodów z działalności gospodarczej,
6. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
7. odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego,
8. nawiązek.

§ 14
Fundacja może ustanawiać wyodrębnione fundusze czyjegoś imienia wskazane przez darczyńcę, jak
również fundusze wyodrębniony na określony cel.

§ 15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia oświadczenia jest oczywiste, że
stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 16

1. Majątek  Fundacji  nie  może  być  w  żadnym  wypadku  uszczuplony  i  winien  stanowić  trwałą
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podstawę bytu fundacji.
2. Zarząd Fundacji może jednak poszczególne obiekty majątkowe sprzedawać pod warunkiem, że

uzyskane ze sprzedaży sumy będą przekazane na działalność statutową.

§ 17
1. Fundacja nie  może udzielać pożyczek i  zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem Członkom

swoich  organów,  pracownikom  oraz  osobom  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,  opieki  lub  kurateli,  zwanych  dalej
"bliskimi".

2. Fundacja nie przekazuje majątku 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.

3. Fundacja nie wykorzystuje majątku na rzecz Członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika z
celu statutowego.

4. Fundacja może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
Członkowie  jej  organów,  pracownicy  lub  osoby  bliskie  tylko  i  wyłącznie  na  standardowych
zasadach rynkowych, po cenach nie wyższych niż ceny rynkowe.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§ 18
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji,
2. Rada Programowa,
3. Rada Fundatorów,
4. Rada Pracowników Fundacji.

§ 19
Rada Fundatorów może ustanowić inne organy Fundacji.

ZARZĄD

§ 20
1. Zarząd składa się z jednego do czterech Członków.
2. Liczbę Członków Zarządu ustala Rada Fundatorów, która także powołuje i odwołuje Członków

Zarządu w głosowaniu tajnym z zastrzeżeniem, że członków pierwszego składu Zarządu powołują
Fundatorzy.

3. Członkiem Zarządu mogą być Fundatorzy. 
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4. Członkowie Zarządu zostają powołani na czas nieokreślony.
5. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą złożenia przez niego rezygnacji lub w przypadku jego

śmierci, bądź w razie odwołania.
6. Rada Fundatorów może w każdej chwili odwołać tak poszczególnego członka, jak i cały Zarząd.
7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
8. Do reprezentacji Fundacji, uprawniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie. 
9. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Fundacji  dotyczy wszelkich czynności  sądowych i

pozasądowych  związanych  z  prowadzeniem  jej  interesów,  nie  wyłączając  przeniesienia  lub
obciążenia nieruchomości.

10. W stosunkach  wewnętrznych  członkowie  Zarządu  podlegają  ograniczeniom ustanowionym  w
Statucie oraz Regulaminie Zarządu.

11. Członkowie Zarządu Fundacji mają prawo uczestnictwa i zabierania głosu podczas zgromadzeń
Rady  Programowej  bez  prawa  głosu  chyba,  że  Rada  Programowa  lub  Rada  Fundatorów
postanowią inaczej.

12. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu.
13. Zarząd Fundacji ze swojego grona wyłania Prezesa Zarządu Fundacji w głosowaniu jawnym –

zwykłą większością głosów.
14. Członkowie  Zarządu  Fundacji  mogą  otrzymywać  z  tytułu  pełnionej  funkcji  wynagrodzenie,

którego wysokość  określa  Zarząd  Fundacji  zgodnie  z  aktualnymi  możliwościami  finansowymi
organizacji.

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

16. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie  wielkości  zatrudnienia  i  wysokości  środków  na  wynagrodzenia  pracowników

Fundacji,
e) podejmowanie  decyzji  we  wszelkich  sprawach  nieprzekazanych  do  kompetencji  innych

organów,
f) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
g) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
h) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszelkich jednostek, komórek organizacyjnych i

osób zatrudnionych w Fundacji,
i) ustanawianie  nagród,  wyróżnień,  odznaczeń  i  innych  form  uhonorowania  osób

zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
j) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
k) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją

oraz likwidacji Fundacji.

RADA PROGRAMOWA

§ 21
1. Rada  Programowa  Fundacji  jest  organem  nieobowiązkowym,  jej  powołanie  i  odwołanie
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uzależnione jest od jednomyślnej uchwały Rady Fundatorów, potwierdzonej na piśmie.
2. Rada Programowa Fundacji  składa się z  od 1 do 7 członków powoływanych i  odwoływanych

przez Radę Fundatorów w głosowaniu tajnym.
3. Rada Programowa Fundacji  jest  organem doradczym dla  pozostałych organów Fundacji  i  jej

działalność ma na celu ocenę planowanych i realizowanych kierunków rozwoju Fundacji.
4. Rada Programowa Fundacji pełni również funkcję nadzorczą dla pozostałych organów Fundacji i

jej działalności.
5. Członkowie Rady Programowej powoływani są na okres pięcioletniej kadencji.
6. Członkowie Rady Programowej mogą być wybierani ponownie.
7. Rada Programowa wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.

§ 22

1. Członkowie Rady Programowej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu i być skazanym
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

2. Członkowie Rady Programowej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Programowej,
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Programowej.

3. Oddanie  głosu  na  piśmie  nie  może  dotyczyć  spraw  wprowadzonych  do  porządku  obrad  na
posiedzeniu Rady Programowej.

4. Obecność  lub  prawidłowa  reprezentacja  co  najmniej  połowy  członków  Rady  Programowej
podczas posiedzeń jest  wymagana,  aby stanowić  quorum, a wszystkie  sprawy podejmowane
przez  Radę  Programową  rozstrzygane  będą  zwykłą  większością  obecnych  lub  prawidłowo
reprezentowanych członków Rady.

5. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Programowej i uczyni to bezzwłocznie, nie później niż
w ciągu 14 (czternastu) dni, na żądanie któregokolwiek z członków Rady Programowej, jak też
Zarządu Fundacji i Rady Fundatorów. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Programowej nie
zwoła  posiedzenia  w  dacie,  o  której  mowa  powyżej,  każdy  członek  Rady  Programowej  jest
uprawniony do zwołania posiedzenia.

6. Posiedzenia  Rady  Programowej  zwoływane  będą  za  pomocą  poczty  elektronicznej  lub/i
potwierdzone listem poleconym wysłanym na 14 (czternaście) dni naprzód chyba, że wszyscy
członkowie Rady Programowej postanowią odmiennie. Zawiadomienie takie powinno zawierać
porządek dzienny i wyszczególniać miejsce oraz datę posiedzenia.

7. Członkowie  Rady  Programowej  opłacają  swe  własne  przejazdy,  zakwaterowanie  i  wydatki
związane z udziałem w posiedzeniach Rady i nie są upoważnieni do jakichkolwiek wynagrodzeń z
tego tytułu. Rada Fundatorów może jednak zadecydować inaczej.

8. Uchwały Rady Programowej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni
o posiedzeniu.

§ 23

1. Rada  Programowa  sprawuje  bieżący  nadzór  nad  działalnością  Fundacji  we  wszystkich
dziedzinach jej działalności.

2. Do szczególnych obowiązków Rady Programowej należy zatwierdzanie sprawozdań finansowych
za  dany  rok  obrotowy  działalności  Fundacji,  jak  również  sprawozdań  Zarządu  z  działalności
prowadzonej  w  danym  roku  obrotowym  oraz  udzielanie  członkom  Zarządu  Fundacji
absolutorium z wykonywanych w danym roku obrotowym obowiązków.
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3. Rada Programowa powołuje biegłych rewidentów do oceny sprawozdań finansowych w zakresie
ich zgodności z księgami i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym.

4. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Programowa może badać wszystkie dokumenty
Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań, raportów i wyjaśnień oraz dokonywać
rewizji majątku Fundacji.

5. Członkowie Rady Programowej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki wyłącznie osobiście,
przy czym Rada Programowa może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym
członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.

6. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego ma znaczenie rozstrzygające.

RADA FUNDATORÓW

§ 24

1. Rada Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji.
2. Pierwszą  Radę  Fundatorów  stanowią  Fundatorzy  w  osobach:  Aleksandra  Zmuda

Trzebiatowskiego, Grzegorza Zmuda Trzebiatowskiego i Andrzeja Zmuda Trzebiatowskiego.
3. Za jednomyślną zgodą Rady Fundatorów, do Rady Fundatorów może przystąpić osoba trzecia,

w szczególności osoba wskazana przez któregoś z członków Rady Fundatorów jako jego następca
w Radzie Fundatorów bądź to na wypadek śmierci, bądź na wypadek rezygnacji z członkostwa w
Radzie Fundatorów.

4. Rada Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
5. W  przypadku  śmierci  lub  niemożności  sprawowania  funkcji  przez  wszystkich  członków  Rady

Fundatorów jej kompetencje przejmuje Zarząd.
6. W  przypadku  powołania  członka  Rady  Fundatorów  za  jego  zgodą  w  skład  innego  organu

Fundacji, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundatorów ulega zawieszeniu odpowiednio na czas
pełnienia funkcji w tym organie.

7. Członkowie Rady Fundatorów mogą działać przez swoich pełnomocników.
8. Członkiem Rady Fundatorów może zostać osoba niepełnoletnia.

§ 25
Do kompetencji Rady Fundatorów należy:

1. odwoływanie i powoływanie członków Zarządu Fundacji oraz Rady Programowej,
2. ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej, o ile jest powołana, kierunków prowadzenia

działalności przez Fundację,
3. zmiana  Statutu  Fundacji  na  wniosek  Fundatora,  członka  Rady  Fundatorów  lub  na  wniosek

Zarządu,
4. rozwiązanie Fundacji, jak też postawienie jej w stan likwidacji,  na wniosek Zarządu,
5. utworzenie  oddziału,  zakładu  lub  samodzielnej  jednostki  organizacyjnej  Fundacji  oraz

przystąpienie przez Fundację do spółek lub innych organizacji,
6. udzielanie  zgody  na  zbycie  lub  obciążenie  nieruchomości  albo  majątku  Fundacji  o

wartości powyżej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),
7. ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej, o ile jest powołana, zasad udzielania dotacji

i innych form pomocy ze środków Fundacji na cele statutowe Fundacji,
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8. rozpatrywanie  innych  spraw  przedłożonych  do  rozstrzygnięcia  Radzie  Fundatorów  przez
pozostałe organy Fundacji.

§ 26

1. Rada Fundatorów podejmuje decyzje kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych co najmniej  raz
w  roku  przez  Przewodniczącego  Rady  Fundatorów.  Rada  Fundatorów  może  podejmować
uchwały także w drodze pisemnego głosowania przeprowadzonego przez jej Przewodniczącego,
jednakże tylko wówczas, gdy wszyscy Członkowie Rady Fundatorów wyrażą zgodę na tę formę
głosowania.

2. Przewodniczący  Rady  Fundatorów  zwołuje  posiedzenie  Rady  z  własnej  inicjatywy,  jak  też  z
inicjatywy każdego z Członków Rady Fundatorów albo na wniosek Zarządu, złożony na piśmie.

3. W posiedzeniu Rady Fundatorów za zgodą Rady Fundatorów może uczestniczyć każdy Członek
organów Fundacji  chyba,  że  Rada Fundatorów postanowi  inaczej,  jednakże  osobie  takiej  nie
przysługuje prawo głosu.

4. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów chyba, że przed przystąpieniem
do głosowania nad daną uchwałą, Fundatorzy postanowią inaczej.

5. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego ma znaczenie rozstrzygające.

§ 27
1. Rada Fundatorów jest jedynym organem Fundacji, który może dokonać zmiany treści statutu.
2. Do zmiany statutu fundacji konieczna jest jednomyślna uchwała Rady Fundatorów.
3. W przypadku braku Rady Programowej jej kompetencje przejmuje Rada Fundatorów.

RADA PRACOWNIKÓW FUNDACJI

§ 28
1. Rada  Pracowników  Fundacji  jest  organem  konsultacyjno  –  doradczym  złożonym  z

pracowników Fundacji.
2. Do zadań Rady Pracowników Fundacji należy w szczególności:

a)  opiniowanie programów działania Fundacji,
b) opiniowanie regulaminów proponowanych przez Zarząd,
c) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
d) reprezentowanie Fundacji w stosunkach pomiędzy Fundacją a pracownikami.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 29

1. Gromadząc środki finansowe i dobra materialne dla realizacji zadań statutowych Fundacja może
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prowadzić  działalność  gospodarczą  w  sferze  szczegółowo  uregulowanej  w  podjętych  w  tym
zakresie uchwałach.

2. Jeżeli  przy  podejmowaniu  przez  Fundację  określonego  rodzaju  działalności  prawo  polskie
wymaga koncesji, Fundacja może prowadzić taką działalność wyłącznie po jej uzyskaniu.

3. Fundacja  może  prowadzić  działalność  gospodarczą,  o  której  mowa  powyżej  jedynie  w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a cały dochód uzyskiwany z tego tytułu przez
Fundację powinien być przeznaczony na statutową działalność Fundacji.

4. Fundacja  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  bezpośrednio  lub  za  pośrednictwem
zakładów  wyodrębnionych  na  zasadach  samofinansowania,  stanowiących  jednostki
organizacyjne Fundacji i podlegających jej Zarządowi.

5. Decyzje  o  ustanowieniu  lub  likwidacji  zakładu  oraz  powołaniu  i  odwołaniu  jego  dyrektora
(kierownika)  może  podejmować  Zarząd  Fundacji;  dyrektor  (kierownik)  zakładu  jest
pełnomocnikiem  Zarządu,  upoważnionym  do  wszelkich  czynności  związanych  z  kierowaniem
zakładem, którego zakres działania ustala i przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi.

§ 30
W razie podjęcia działalności gospodarczej - Fundacja prowadzi ją według opracowywanych planów;
gospodarka finansowa i szczegółowa ewidencja księgowa jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

§ 31

1. Dopuszczalna jest zmiana statutu.
2. Decyzję  w  przedmiocie  zmiany  statutu  podejmuje  Rada  Fundatorów  w drodze  jednomyślnej

uchwały podejmowanej na wniosek Fundatora, Zarządu lub Członka Rady Fundatorów.
3. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów Fundacji określonych w akcie założycielskim.

ROZDZIAŁ VII

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 32
Fundacja  ulega  likwidacji  w  razie  osiągnięcia  celów,  dla  których  została  powołana  lub  wobec
wyczerpania środków finansowych i majątku.

§ 33
Decyzję  o  likwidacji  Fundacji  podejmuje  Zarząd,  która  dla  wywołania  skutków  prawnych  wymaga
zatwierdzenia na piśmie przez Radę Fundatorów.
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§ 34
W razie likwidacji Fundacji - Zarząd zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 35
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały
Rady  Fundatorów  na  rzecz  działających  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  fundacji  o  zbliżonych  celach.
Fundatorzy podczas likwidacji Fundacji mają prawo odzyskać wszelki wkład finansowy oraz majątek
zainwestowany w Fundację podczas trwania jej działalności.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 37
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.

§ 38
Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek
Członka Rady Fundatorów lub na wniosek Zarządu.

§ 39
Fundacja  składa  Ministrowi  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  coroczne  sprawozdanie  ze  swej
działalności za rok ubiegły w terminie przewidzianym stosownymi przepisami.

§ 40
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Statutem  mają  zastosowanie  przepisy  Ustawy  z  dnia
6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.1991.46.203).

§ 41
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd
Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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