POMORSKA FUNDACJA ROZWOJU, KULTURY I SZTUKI

STATUT
§1
1. Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez
Magdalenę Banasiak, zwaną dalej Fundatorem, w dniu 15 lutego 1995 roku aktem notarialnym
sporządzonym w Kancelarii Notariusza Stanisławy Kazimierowicz w Toruniu, rep. A 591/1985.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6.04.1984 roku o fundacjach (Dz.U. Nr 46 z 1991
roku, poz. 203 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), oraz niniejszego Statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
5. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§3
1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie określonym ustawą o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§4
Celami Fundacji działającej na rzecz ogółu społeczeństwa jest inspirowanie i prowadzenie
wszechstronnej działalności w zakresie:
1. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności:
a) zwiększania poziomu wiedzy społeczeństwa na temat stanu środowiska naturalnego,
b) wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego regionu, Polski i świata;
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
3. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
4. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
5. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
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6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności:
a) promocji aktywności obywatelskiej i europejskiej,
b) krzewienia wiedzy o demokracji i gospodarce wolnorynkowej oraz umiejętności działania
obywatelskiego w państwie demokratycznym,
c) pomocy dla społecznych, gospodarczych, kulturalnych i artystycznych organizacji i
instytucji prowadzących działalność zgodną z celami Fundacji,
d) działania na rzecz rozwoju regionalnego na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej i
kulturowej;
7. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami; w tym
a. wspierania idei i procesu integracji europejskiej,
b. przekazywania wiedzy o procesie integracji europejskiej i jego konsekwencjach,
instytucjach europejskich, ich kompetencjach oraz możliwościach współpracy
8. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
9. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
10. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
11. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
12. działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w tym wspieranie, promocja i integracja
organizacji pozarządowych.

§5
Fundacja swoje cele realizować będzie w szczególności poprzez:
1. wspieranie finansowe renowacji, konserwacji i rekonstrukcji obiektów zabytkowych oraz
finansowanie badań, analiz i projektów w tych dziedzinach, finansowanie rekultywacji skażonych
gruntów i wód;
2. wspieranie finansowe i organizacyjne twórczości artystycznej oraz renowacji i konserwacji dzieł
sztuki, organizowanie imprez kulturalnych i spotkań ludzi kultury;
3. promocje walorów turystycznych regionu toruńskiego, wspieranie finansowe organizatorów
turystyki oraz wydawców publikacji turystycznych i krajoznawczych;
4. organizowanie i finansowanie kursów i konferencji podnoszących kwalifikacje zawodowe,
fundowanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży, wspieranie nauki języków obcych poprzez
finansowanie kursów i staży językowych;
5. organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów i innych działań dotyczących
przenoszenia rozwiązań i standardów w zakresie kluczowych obszarów strategii rozwoju
regionalnego (rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, ochrona środowiska rozwój małych i
średnich przedsiębiorstw, infrastruktura, itd.);
6. realizowanie inicjatyw podnoszących atrakcyjność gospodarczą i turystyczną regionu;
7. organizowanie i finansowanie działań dotyczących promocji idei integracji europejskiej;
8. organizowanie i finansowanie szkoleń dotyczących Unii Europejskiej oraz procesu integracji
europejskiej;
9. organizowanie i prowadzenie poradnictwa obywatelskiego i prawnego dla osób fizycznych;
10. udzielanie wsparcia informacyjnego, szkoleniowego, konsultacyjnego, technicznego oraz
lokalowego organizacjom pozarządowym i inicjatywom obywatelskim;
11. organizowanie i prowadzenie szkoleń, doradztwa i innych form edukacyjnych służących
podnoszeniu kwalifikacji przedstawicieli organizacji pozarządowych i podnoszących jakość
funkcjonowania organizacji pozarządowych;
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12. wspieranie procesów integracyjnych organizacji pozarządowych (budowanie koalicji i partnerstw
w wymiarze lokalnym, regionalnym, branżowym i innych);
13. prowadzenie konkursów grantowych i innych form wsparcia finansowego.

§6
1. Dla zapewniania bytu Fundacji, w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, Fundacja
może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a. wydawanie książek (58.11.Z)
b. pozostała działalność wydawnicza (58.19 Z),
c. przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
(63.11.Z),
d. działalność portali internetowych (63.12.Z),
e. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
(63.99.Z)
f. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
g. działalność prawnicza (69.10.Z)
h. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
i. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
j. pozostałe usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania (70.22.Z),
k. działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
l. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)
m. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
n. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (82.99.Z),
o. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
p. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
2. Na działalność gospodarczą Fundacji przekazany zostaje majątek wniesiony przez Fundatora w
wysokości 1.000,00 (jednego tysiąca złotych).

§7
Dochodami Fundacji są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dochody z działalności gospodarczej Fundacji;
darowizny, spadki, zapisy, dotacje i subwencje;
dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie lub nieodpłatnie;
pieniądze otrzymane od podatników w ramach przekazywania 1% dochodu na wybrany cel
społeczny;
odsetki od zdeponowanych w bankach funduszy,
dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
dywidendy i zyski z akcji i udziałów.

§8
1. Cały dochód Fundacji, w tym pochodzący z prowadzonej działalności gospodarczej, służy do
realizacji statutowych celów Fundacji.
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2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków, zapisów mogą być używane na realizację
wszystkich celów Fundacji o ile obdarowujący nie postanowili inaczej.
3. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację
długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
4. W sprawach przejęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji.

§9
1. Działalność Fundacji w zakresie działalności pożytku publicznego określonej może być
wykonywana odpłatnie lub nieodpłatnie, z tym zastrzeżeniem, że dochód z odpłatnej działalności
służyć może wyłącznie realizacji zadań, dla których Fundacja została utworzona.
2. Fundacja podejmuje nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, co wymaga
rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników. Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.

§ 10
Statut Fundacji zabrania:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków organów Fundacji lub pracowników 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) przekazywania majątku na rzecz członków organów Fundacji 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 na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 11
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji;
2. Zarząd Fundacji.

§ 12
1. Rada Fundacji jest kolegialnym, wyodrębnionym, niezależnym od Zarządu organem programowoopiniodawczym Fundacji oraz organem nadzoru Fundacji.
2. Rada Fundacji sprawdza prawidłowość gospodarki finansowej Fundacji. W tym celu Rada
uprawniona jest do przeglądania wszystkich dokumentów oraz bezpośredniego sprawdzania stanu
majątkowego Fundacji.
3. Rada Fundacji przyjmuje do końca lutego roczne sprawozdanie z prowadzonych kontroli, które
wraz z wnioskami przekazuje Zarządowi.
4. Rada Fundacji w każdym czasie informuje Zarząd o nieprawidłowościach dostrzeżonych w
działalności Fundacji.
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5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pełnić jednocześnie funkcji członków Zarządu Fundacji ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
6. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych
kosztów i wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306,
z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i
Nr 60, poz. 535),
7. Członkiem Rady Fundacji może być wyłącznie osoba, która nie była skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 13
1. Rada Fundacji składa się z 3 osób.
2. Fundator jest członkiem Rady i jej przewodniczącym, o ile nie postanowi inaczej.
3. Członków składu Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
4. Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 lata.
5. Fundator może odwołać członka Rady przed upływem kadencji.
6. W razie nie powołania przez Fundatora nowego składu Rady Fundacji przez okres 3 miesięcy od
upływu kadencji, nieodwołani członkowie Rady nabywają kompetencje powoływania i odwoływania
członków Rady Fundacji. Pozbawienie Rady Fundacji funkcji powoływania i odwoływania członków
Rady następuje wskutek oświadczenia Fundatora.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji powstałe wskutek powołania przez Radę Fundacji trwa trzy lata i
wygasa z upływem tego terminu.
8. Członkostwo powołanych przez Fundatora i nieodwołanych członków Rady Fundacji wygasa w
następującej kolejności: członkostwo najwcześniej powołanego z końcem roku, w którym doszło do
przejęcia przez Radę kompetencji, o których mowa w ust. 6, a gdyby w tym roku doszło już do
kooptacji, to rok później, następnych, według kolejności powołań, co roku od wygaśnięcia
członkostwa najwcześniej powołanego.
9. Powołanie przez Radę Fundacji członka Rady na miejsce wakujące z przyczyn innych niż upływ
terminu określonego w ust. 7 następuje na okres uzupełniający pozostały do końca kadencji
poprzedniego członka Rady Fundacji.

§ 14
1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach.
2. Rada Fundacji działa na podstawie regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Radę Fundacji.
3. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku, przy czym Rada Fundacji może zebrać się w
każdym czasie, w zależności od potrzeb.
4.Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy bądź na
wniosek innego członka Rady Fundacji, a także na uzasadniony wniosek Prezesa Fundacji.
5.Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Fundator lub wskazana przez niego osoba, a w braku takiego
wskazania, członek Rady wybrany w drodze głosowania.
6. Głosowanie jest jawne, z tym, że w sprawach odwołania członka Rady zarządza się tajne
głosowanie.
7. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W
razie równości głosów decyduje głos prowadzącego zebranie.

§ 15
Do kompetencji Rady należy:
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1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Fundacji i członków Zarządu
na poszczególne funkcje;
2. uchwalanie planów działalności Fundacji;
3. nadzór nad działalnością Zarządu;
4. podejmowanie uchwał o połączeniu jej z inną Fundacją;
5. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu;
6. udzielanie Zarządowi absolutorium.

§ 16
Zarząd Fundacji składa się z 1-3 osób, w tym Prezesa Fundacji i jego zastępcy.

§ 17
Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy związane z działalnością Fundacji, nie
zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, w szczególności:
1. kierowane działalnością Fundacji i zarządzanie jej majątkiem;
2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
3. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
4. sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji, o których mowa
w § 22.

§ 18
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością w obecności co najmniej połowy składu członków w
tym Prezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 19
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Fundacji albo inny członek
Zarządu upoważniony przez Prezesa.

§ 20
1.Zarząd powołany jest na czas nieokreślony. Fundator może w każdym czasie odwołać Zarząd,
poszczególnych jego członków lub Prezesa Fundacji bez podania przyczyn.
2.Odwołanie Prezesa Fundacji przez Radę Fundacji następuje w przypadku:
1) złożenia rezygnacji,
2) choroby, ułomności, upadku sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,
3) przekroczenia 75 roku życia,
4) nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
5) nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu,
6) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
3. Prezes Fundacji może złożyć rezygnację na ręce któregokolwiek z członków Rady Fundacji. Złożenie
rezygnacji jest równoznaczne z wygaśnięciem mandatu Prezesa Fundacji.

§ 21
Za zgodą Rady Zarząd może utworzyć stanowisko dyrektora do bieżącego kierowania działalnością
gospodarczą Fundacji.
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§ 22
1.
Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, oraz podaje je
do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez
zainteresowane podmioty.
2.
Fundacja sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe.
3.
Fundacja przekazuje ministrom sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji
sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 23
Fundator ma prawo przekazania swoich uprawnień, co do Fundacji innej osobie. Przekazanie praw
musi nastąpić w drodze pisemnej.

§ 24
1.
Zmiana Statutu może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
2.
Zmiany Statutu może dokonać Fundator jednoosobowo lub Rada Fundacji zwykłą większością
głosów.

§ 25
1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
2. Środki majątkowe pozostałe po działalności Fundacji przekazuje na rzecz działających w
Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. Decyzję w tej sprawie podejmuje Fundator.
3. O likwidacji Fundacji Fundator zawiadamia ministra nadzorującego działalność Fundacji.

Fundator: Magdalena Banasiak

………………………………………………………………………………………
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