STATUT
F U N D A C J I „D Z I E D Z I C T W O”
(tekst ujednolicony)
ustalony uchwała fundatorów dnia 19 lipca 1991 roku, ze zmianami z 25 października 2018,
zaakceptowanymi przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego 1 marca 2019 roku (nr KRS 0000013327)
I. Postanowienia ogólne
§1
Fundacja nosi nazwę „Dziedzictwo” i zwana jest w dalszej części statutu „Fundacją”.
§2
Fundacja została ustanowiona przez:
- Włodzimierza Rączkowskiego
- Arkadiusza Marciniaka
- Radę Miasta i Gminy w Sławnie
§3
Fundacja działa na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 21 poz. 97)
z późniejszymi zmianami.
§4
Siedzibą Fundacji jest Sławno.
§5
Terenem działalności Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
§6
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§7
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów
realizowanych przez Fundację lub dla niej samej.

§8

1. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej osób z nią związanych. Do
prowadzenia działalności Fundacja może zatrudnić pracowników.
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2. Działalność Fundacji mogą wspierać ochotniczo osoby z nią bezpośrednio
niezwiązane.

II. Cele i zadania Fundacji
§9
1. Celem Fundacji jest ochrona przeszłego, teraźniejszego i współcześnie wytwarzanego
dziedzictwa kulturowego na terenie Sławna i w jego okolicach w kontekście
współczesnej refleksji i praktyki obecnej w dyskursie naukowym.
2. Fundacja realizuje swój cel poprzez:
a) wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
b) finansowe i organizacyjne wspieranie badań naukowych nad przeszłym,
współczesnym i obecnie wytwarzanym dziedzictwem kulturowym,
c) publikowanie i upowszechnianie wyników takich badań,
d) wykorzystania wyników badań naukowych odnoszących się do dziedzictwa
kulturowego we wspomaganiu krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży,
e) wspomaganie działalności służb konserwatorskich w zakresie ochrony i promocji
dziedzictwa kulturowego,
f) wspieranie starań władz lokalnych o utworzenie muzeum w Sławnie,
g) prowadzenie działalności popularyzującej ochronę wszelkiego dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego,
h) wykorzystaniu elementów dziedzictwa kulturowego w upowszechnianiu kultury
fizycznej i sportu,
i) wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w działaniach na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
j) uczestnictwo w procesie wychowania dzieci i młodzieży z położeniem nacisku na
kształtowanie świadomości historycznej i szacunku dla świadectw przeszłości.
3. Realizując cele zawarte w pkt. 2, Fundacja prowadzi działalność odpłatną i
nieodpłatną.
4. Fundacja prowadzi odpłatną działalność statutową zgodnie z zakresem określonym w
Polskiej Klasyfikacji Działalności jako:
a) 72.2: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych,
b) 58.1: Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność
wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
c) 85.59: Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
5. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność statutową zgodnie z zakresem
określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako:
a) 72.2: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych,
b) 58.1: Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność
wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
c) 85.59: Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
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III. Majątek i dochody Fundacji
§ 10
1. Realizację celów Fundacji zapewniają fundusz założycielski w kwocie 8.400.000,- zł
oraz inne dochody Fundacji.
2. Dochodami Fundacji są:
a) subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
b) dalsze świadczenia Fundatorów,
c) wpływy z grantów,
d) dotacje,
e) wpływy z działalności statutowej,
f) wpływy z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz jednostki
administracji rządowej i samorządowej,
g) inne dochody.
3. Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji.
4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 11
Fundacja może na zasadach ogólnych zawierać umowy i porozumienia z innymi fundacjami,
organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
IV. Organy Fundacji
§ 12
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.

§ 13
1.
2.
3.
4.

Radę Fundacji powołują Fundatorzy.
Rada Fundacji składa się z 3-5 osób.
Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku rezygnacji lub odwołania przez
Fundatorów przed upływem kadencji.
5. Rada Fundacji jest organem kontroli wewnętrznej i nadzoru odrębnym od Zarządu.
6. 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 mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Rada Fundacji wybiera ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
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§ 14
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej 1 raz w roku.
2. W posiedzeniu Rady Fundacji uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji.
3. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej polowy składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
§ 15
Do zadań Rady Fundacji należy:
1. Powołanie i odwołanie Zarządu Fundacji.
2. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji.
3. Planowanie działalności Fundacji.
4. Przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.
§ 16
1.
2.
3.
4.
5.

Zarząd Fundacji składa się 2–4 osób.
Zarząd Fundacji powoływany jest przez Radę Fundacji na 5-letnią kadencję.
Zarząd może być odwołany przez Radę Fundacji przed upływem kadencji.
Pracą Fundacji kieruje Prezes Fundacji.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.
§ 17

1.
2.
3.
4.

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes.
Zarząd podejmuje uchwały większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów „za” albo „przeciw” o uchwale decyduje głos
Prezesa Fundacji.

§ 18
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes, a w
razie jego nieobecności jego Zastępca.
§ 19
W toku działalności Fundacji zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji
„Dziedzictwo” w stosunku do członków organów Fundacji „Dziedzictwo” oraz osób,
z którymi członkowie organów 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”;
2) przekazywania ich majątku na rzecz członków organów Fundacji „Dziedzictwo”
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności,
jeżeli przekazanie to następuje na preferencyjnych warunkach;
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3) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji „Dziedzictwo”
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to
przekazywanie wynika bezpośrednio z celu statutowego;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów Fundacji „Dziedzictwo” oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych, niż rynkowe.

V. Postanowienia końcowe
§ 20
1. Zmiany Statutu mogą dokonać Fundatorzy.
2. Do zmiany Statutu mają zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące jego ustalenia.
§ 21
1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Zarząd Fundacji składa właściwemu ministrowi oraz Radzie Fundacji sprawozdanie z
rocznej działalności do 31 marca każdego roku.
§ 22
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i majątku
Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza Likwidator wyznaczony przez Fundatorów.
Likwidatorowi przysługują uprawnienia Zarządu Fundacji.
4. O wszczęciu likwidacji Likwidator powiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i Sąd Rejonowy w Koszalinie – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.

Sławno, 25.10.2018
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