STATUT FUNDACJI
Statut fundacji Gdańska Fundacja Rozwoju im. Adama Mysiora w Gdańsku.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Gdańska Fundacja Rozwoju im. Adama Mysiora, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez Małgorzatę Dobrowolską, zwaną dalej Fundatorem, oświadczeniem
o ustanowieniu fundacji złożonym w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej notariusza
Krystyny Binkowskiej w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 76/78 pod numerem repertorium 3443/1998
z dnia 17 czerwca 1998 r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (jedn. tekst: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą fundacji jest miasto Gdańsk.
§4
Właściwym ministrem jest Minister Edukacji Narodowej.
§5
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA
§6
Fundacja została powołana w celach:
1) wspierania rozwoju oświaty i szkolnictwa oraz niesienia pomocy placówkom oświatowym,
2) wspierania różnych form edukacji i dziedzin nauki,
3) wspierania i organizowania działań w zakresie krzewienia kultury fizycznej, propagowania
różnorodnych form sportu oraz wszechstronnego rozwoju człowieka,
4) wspierania inicjatyw społeczno - kulturalnych oraz organizowania i wspierania mecenatu nad
kulturą i sztuką,
5) niesienia pomocy osobom chorym oraz wspierania szpitali i placówek medycznych,
6) wspierania działań w zakresie ochrony zabytków i rozwoju budownictwa.
7) kultywowania i propagowania tradycji żeglarstwa w szerokich kręgach społeczeństwa.

§7
l. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie akcji informacyjnych, propagujących i rozpowszechniających nowoczesne metody
kształcenia i oferty oświatowe dla szkół, placówek oświatowych i dydaktycznych,
2) wspieranie działań związanych z reformą oświatową,
3) działalność edukacyjne - wychowawczą,
4) organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów i zjazdów naukowych mających na celu
propagowania innowacyjnych programów szkolnych, metod edukacyjnych i materiałów dydaktycznych,
5) tworzenie i promowanie innowacyjnych i autorskich programów nauczania,
6) organizowanie i finansowanie konkursów oświatowych i stypendiów naukowych,
7) prowadzenie i wdrażanie programów edukacyjnych w zakresie szkolenia kadr
nauczycielskich,
8) organizowanie, finansowanie i prowadzenie własnych prac naukowych oraz badawczorozwojowych dotyczących szkolnictwa oraz wybranych przedmiotów nauki,
9) wspieranie działalności i udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej istniejącym
i nowotworzonym placówkom oświatowo - wychowawczym,
10) wspieranie oświatowych i edukacyjnych wydawnictw dziełowych i periodycznych,
11) propagowanie rozwoju różnorodnych form sportu a zwłaszcza żeglarstwa, innych sportów wodnych,
motorowych i lotniczych.
12) upowszechnianie wiedzy na temat aktywnych form spędzania czasu wolnego,
13) działania na rzecz kształtowania postaw proekologicznych, twórczych, popierających zdrowy,
aktywny i sportowy tryb życia,
14) organizowanie szkoleń dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa, kursów i obozów sportowych,
15) wspieranie inicjatyw i programów mających na celu podniesienie bezpieczeństwa żeglugi
jachtowej,
16) wspieranie, organizowanie i finansowanie inicjatyw zwiększających dostępność żeglarstwa
i innych sportów w szerokich kręgach społecznych,
17) finansowanie inwestycji sportowych,
18) wychowanie poprzez aktywność sportową i społeczną,
19) propagowanie i rozpowszechnianie wśród młodzieży Trójmiasta związków z morzem w tym
pielęgnowanie tradycji morskiej,
20) działalność oświatową, kulturalną, wychowawczą i socjalną oraz w zakresie kultury fizycznej
i sportu oraz wspieranie inicjatyw w wymienionym zakresie,
21) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,
22) wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę Trójmiejskich zabytków architektury,
23) organizowanie i wspieranie działalności mającej na celu zachowanie lub odtworzenie zabytkowych
zespołów urbanistycznych na terenie Trójmiasta,
24) wspieranie działań mających na celu rozwój budownictwa,
25) promocję polskich inwestycji za granicą,
26) wspieranie, organizowanie i finansowanie inicjatyw społeczno - kulturalnych,
27) organizowanie i finansowanie konkursów literackich, plastycznych i innych
związanych z wszelkimi przejawami twórczości,
28) propagowanie twórczości artystycznej zwłaszcza autorów trójmiejskich, m.in. poprzez
organizację wystaw,
29) wspieranie działalności i udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej placówkom kulturalnym,

30) wspieranie wydawnictw dziełowych i periodycznych związanych z kulturą i sztuką,
31) propagowanie inicjatyw zmierzających do upowszechniania znajomości języka i kultury ojczystej.
2. Powyższe cele Fundacja realizuje na zasadzie nieodpłatności.
§8
Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób i podmiotów
prowadzących działalność zbieżną z jej celami.
III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10.000,- zł (słownie:
dziesięć tysięcy złotych) wymieniony w akcie notarialnym o ustanowieniu Fundacji.
§10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§11
Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków i zapisów,
2) subwencji osób prawnych,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
§12
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
Fundacji, chyba że ofiarodawcy zastrzegli inaczej.
§13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
IV. ORGANY FUNDACJI
§14
l. Organami fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.
2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

3. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy członków o ile inaczej nie zastrzeżono w statucie.
4. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

Rada Fundacji
§15
1.
2.
3.

Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator w liczbie trzech osób.
Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub
w przypadku rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada.
Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku:
1) odwołania członka Rady przez Fundatora,
2) złożenia rezygnacji,
3) nieuczestniczenia w posiedzeniach Rady przez więcej niż 6 miesięcy,
4) wykluczenia przez Radę w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym większością
2/3 głosów wszystkich jej członków za zachowanie godzące w dobre imię członka Rady.
§16

Zasady funkcjonowania Rady Fundacji określa Regulamin działania Rady.
§17.
Do zakresu kompetencji Rady Fundacji należy:
1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz ustalanie wynagrodzenia
członków zarządu,
2. zatwierdzanie programów działania Fundacji,
3. przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych
sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi,
4. ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
5. podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach:
1) lokaty kapitałów fundacyjnych,
2) udziału Fundacji w spółkach i organizacjach gospodarczych,
6. ustalanie regulaminu działania Rady oraz zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu Fundacji,
7. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
8. dokonywanie zmian w statucie Fundacji,
9. podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
10.podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji.
§18
Rada Fundacji podejmuje decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych.

§19
Rada Fundacji podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innym organom Fundacji.
§20
Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.
§21
Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Rady Fundacji,
nie rzadziej niż raz na kwartał. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć jej Zarząd.
§22
1.
2.
3.

Uchwały Rady Fundacji z zastrzeżeniem ustępu 3 zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu jej członków, w tym przewodniczącego.
Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Przy równej liczbie głosów za i przeciw
uchwale - decyduje głos przewodniczącego.
Uchwały w sprawach dotyczących Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu członków Rady w tym przewodniczącego.

Zarząd Fundacji
§23
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z dwóch osób i jest powoływany na okres
2 lat przez Radę Fundacji.
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
3. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w razie:
1) złożenia rezygnacji,
2) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
Zarządu,
3) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania
funkcji,
4) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
5) istotnego naruszenia postanowień statutu.
§24
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany przez Radę Fundacji.

§25
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do podpisywania i składania
oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie wszystkich członków Zarządu.
§26
Do kompetencji Zarządu należy ponadto:
1) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
2) sprawowanie zarządu jej majątkiem,
3) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników
Fundacji,
4) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, dbałość o realizację celów statutowych oraz wyniki
działalności Fundacji,
5) występowanie do Rady z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji
Fundacji.
§27
1.
2.

Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
Zarząd podejmuje decyzje w formie jednomyślnych uchwał.
§28

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
§29
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
§30
Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy biura Fundacji. Warunki pracy i płacy
pracowników biura określa prezes Zarządu, za zgodą Rady Fundacji.
V. ZMIANA STATUTU
§31
Każda zmiana statutu wymaga do swej ważności jednomyślnej uchwały Rady Fundacji.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§32
Dla efektywnego urzeczywistnienia celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku zmieniłby się cel Fundacji.

§33
Uchwała Rady Fundacji o połączeniu wymaga do swej skuteczności zgody wszystkich członków
Rady.
§34
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania
się środków finansowych i majątku.
§35
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmie Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały
podjętej na wniosek Zarządu.
§36
Fundacja składa właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły,
corocznie nie później niż do 31 marca roku następnego.
§37
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Fundator - Małgorzata Dobrowolska

