
 

STATUT FUNDACJI 

„Fale Kultury” 
 

I.  Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą „Fale Kultury”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez: 

 Annę Marię Czarzastą i Piotra Tomaszkiewicza zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym 

sporządzonym przez notariusza Andrzeja Chylińskiego w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, 

ul. Legionów 1A/4, za numerem Repetytorium A nr 3194/2015,  w dniu trzynastego sierpnia dwa 

tysiące piętnastego roku ( 13.08.2015 r).  

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. 

o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego 

Statutu. 

3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.  

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.  

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego.  

4. W celu realizacji swych statutowych celów i zadań Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie 

w kraju i za granicą a także przystępować do przedsiębiorców i fundacji w kraju i za granicą. 

5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 

działania i prawem polskim dopuszczonych. 

 

§ 3 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności region 

Pomorza. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność również 

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się angielskim tłumaczeniem nazwy: 

„Waves of Culture Foundation”. 

 

§ 4 

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz pieczęci. 

2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami 

i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji oraz 

zasłużonym dla rozwoju kultury. 

 

 

 

 



II.  Misja, cele i sposoby ich realizacji 

 

§ 5 

Misją Fundacji jest upowszechnianie kultury i sztuki, wspieranie edukacji kulturalno - artystycznej 

a także wspieranie twórców oraz twórczości.  

   

§ 6 

Celami Fundacji są:  

1. Budowanie społeczeństwa wrażliwego na sztukę i zainteresowanego kulturą.  

2. Wspieranie społeczeństwa w zrozumieniu otaczającej nas kultury oraz w odkrywaniu własnej 

tożsamości kulturowej. 

3. Kształtowanie postaw pro kulturowych i pro społecznych. 

4. Kształtowanie indywidualnej wrażliwości we wszystkich grupach wiekowych ze szczególnym 

naciskiem na dzieci i młodzież.  

5. Integracja różnorodnych środowisk społecznych. 

6. Stworzenie płaszczyzn interakcji społecznych, wymiany myśli i poglądów, możliwości spotkania. 

7. Wspieranie rozwoju duchowego i osobowościowego poprzez kontakt z kulturą i sztuką. 

8. Upowszechnianie informacji o działaniach kulturalnych w regionie oraz kraju. 

9. Wspieranie działań edukacyjnych w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej. 

10. Integracja środowiska twórców oraz stworzenie im możliwości do wszechstronnego rozwoju.  

11. Stworzenie możliwości prezentacji twórczości, w szczególności wspieranie młodych i zdolnych 

twórców.  

12. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie tradycji kulturowych 

regionu województwa pomorskiego oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej społeczeństwa.  

13. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. Działalność kulturalną, edukacyjną, społeczną, wystawienniczą, dokumenującą i archiwizującą, 

wydawniczą, w formie m.in. warsztatów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, prelekcji, 

spotkań, debat, imprez masowych, realizacji filmowych, realizacji radiowych, realizacji 

multimedialnych, budowania i prowadzenia serwisów internetowych, organizowania i prowadzenia 

placówek kulturalnych, wspomagania edukacji artystycznej poprzez budowanie i realizacje 

programów edukacyjnych, współpracy z placówkami kulturalnymi, oświatowymi oraz organizacjami 

rządowymi i pozarządowymi. 

2. Działalność integracyjną twórców, działaczy kulturalnych oraz edukatorów w zakresie kultury 

i sztuki, podmiotów kulturalnych, organizacji pozarządowych, w formie m.in.: organizowania 

i prowadzenia: sympozjów, warsztatów, konferencji, szkoleń, spotkań, kursów, przeglądów; 

organizowania i prowadzenia, bazy internetowej skupiającej twórców oraz wydarzenia w zakresie 

kultury, edukacji kulturowej i artystycznej.  

3. Organizowanie, upowszechnianie, wspieranie i animowanie inicjatyw: kulturalnych, artystycznych, 

edukacyjnych, obywatelskich, sportowych i społecznych. 



4. Organizowanie oraz upowszechnianie edukacji kulturowej, kulturalnej, artystycznej, estetycznej 

i obywatelskiej.  

5. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań służących upowszechnianiu kultury i sztuki. 

6. Popularyzację, upowszechnianie oraz promocję sztuki w przestrzeni publicznej. 

7. Popularyzację, upowszechnianie oraz promocję sztuki za pomocą mediów takich jak internet, radio, 

telewizja, kino, prasa. 

8. Tworzenie stacji telewizyjnych, stacji radiowych, internetowych kanałów multimedialnych, 

wydawnictw papierowych zajmujących się popularyzacją, upowszechnianiem oraz promocją kultury 

i sztuki. 

9. Wspieranie polskiej sztuki i polskich twórców w kraju i za granicą, międzynarodową wymianę 

kulturową. 

10. Wspieranie twórców poprzez stypendia, mecent, organizowanie wystaw, aukcji, pokazów, imprez 

kulturalnych, promocję we wszelkich mediach. 

11. Działalność integracyjną środowisk (m.in. dzieci, młodzieży do 26 r.ż., osób w wieku emerytalnym 

i niepełnosprawnych) za pomocą kultury i sztuki, w formie zajęć artystycznych i kulturalnych. 

12. Wspieranie i organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej. 

13. Wspieranie i integrowanie wokół kultury i sztuki różnych środowisk.  

14. Dokumentowanie, archiwizację oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego. 

15. Budowanie potencjału kulturowego poprzez m.in. digitalizację oraz udostępnianie dziedzictwa 

kulturowego ( m.in. w przestrzeni wirtualnej). 

16. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie 

wymienionym w celach działania Fundacji. 

17. Działalność na rzecz oświaty, kultury, ochrony środowiska, turystyki i krajoznawstwa. 

18. Działalność na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, osób w wieku 

emerytalnym i niepełnosprawnych. 

19. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 

20. Działalność mającą na celu upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 

 

§ 8 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną 

z jej celami. 

 

III.  Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 9 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2 000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne 

mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

a)  darowizn, spadków, zapisów, 

b) dotacji i subwencji osób prawnych,  

c)  środków publicznych, w tym środków europejskich, 



d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

e) dochodów z majątku Fundacji, 

f)  odsetek bankowych. 

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność 

statutową. 

 

 

§ 10 

Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. 

 

 

 

§ 11 

Fundacja do swych spraw może zatrudniać pracowników.  

 

§ 12 

1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji 

tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa 

Zarząd Fundacji. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza.  

 

 

IV.  Władze w Fundacji 

 

§ 13 

1. Wyłącznie Fundatorzy posiadają prawo do powoływania i odwoływania Rady Fundacji 

oraz Przewodniczącego Rady Fundacji. 

2. W przypadku śmierci lub okoliczności losowych uniemożliwiających podejmowanie decyzji 

oraz wykonywanie innych kompetencji przez Fundatora – drugi Fundator ma prawo 

do samodzielnego działania. 

 

 

 

§ 14 

       Organami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji. 

 

 

 

 

 



V.  Rada Fundacji 

 

§ 15 

1. Rada Fundacji jest wewnętrznym organem nadzoru. 

2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 1 do 3 osób. 

3. Radę Fundacji powołuje się na okres 3 lat. 

4. Przewodniczącego Rady wybierają i odwołują Fundatorzy.  

5. W składzie jednoosobowym Członek Rady zostaje Przewodniczącym Rady. 

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci 

członka Rady, lub odwołaniu przez Fundatorów działających łącznie. 

7. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej 

liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.  Decyzje członków Rady Fundacji mogą być 

podejmowane osobiście, e- mailowo lub korespondencyjnie listem poleconym. 

8. W składzie kilkuosobowym Rady decyzje zapadają bezwzględna większością głosów przy pełnym 

składzie członków Rady. 

9. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

10. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

a) nadzór nad działalnością Fundacji, 

b) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji 

Fundacji, 

c) wydawanie opinii na temat rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i przekładanie 

ich Fundatorom, 

d) żądanie informacji od Zarządu na temat działalności Fundacji. 

 

 

VI.  Zarząd Fundacji 

 

§ 16 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. Zarząd Fundacji składa się z od 2 do 3 osób, w tym Prezesa i Vice Prezesa Zarządu. 

3. W skład pierwszego Zarządu na mocy niniejszego statutu wchodzą Fundatorzy. 

4. Trzeciego Członka Zarządu powołują Fundatorzy na wniosek Prezesa i Vice Prezesa Zarządu. 

5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną 

kadencję. 

6. Na kolejną kadencję Członków Zarządu powołują Fundatorzy.  

7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci 

członka Zarządu, lub odwołaniu przez Fundatorów działających łącznie. 

 

§ 17 

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

b) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, 

c) uchwalanie regulaminów, 

d) zarządzanie majątkiem Fundacji, 



e) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia, 

f) podejmowanie decyzji o wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji, 

g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

h) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji, 

i) powoływanie i odwoływanie Rady Programowej oraz innych jednostek organizacyjnych Fundacji, 

j) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei 

i celów Fundacji, 

k) podejmowanie wszelkich innych decyzji nie będących w kompetencji Rady Fundacji. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, 

a w przypadku braku tej możliwości listem poleconym, na co najmniej 7 dni przed planowanym 

spotkaniem.  

4. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

5. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, kierownicy 

jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby w charakterze 

doradczym, bez prawa głosowania. 

6. Decyzje Zarządu zapadają jednomyślnie. Decyzje członków Zarządu mogą być podejmowane 

osobiście, e- mailowo lub korespondencyjnie listem poleconym.  

7. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał. Uchwały Zarządu zapadają jednogłośnie w przypadku 

obecności wszystkich członków Zarządu w trakcie Posiedzenia Zarządu. Głosowanie nad uchwałą 

może odbywać się również e-mailowo lub korespondencyjnie listem poleconym.  

8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących 

do zadań Fundacji. 

9. Zarząd co roku, do dnia 30 listopada, zobowiązany jest sporządzić roczne sprawozdanie 

z działalności Fundacji i przedłożyć je Radzie Fundacji. 

 

 

VII.  Sposób reprezentacji 

 

§ 18 

1. We wszystkich sprawach, z wyjątkiem majątkowych oraz zatrudniania pracowników w Fundacji -

oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. 

2. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000 (dziesięć 

tysięcy) złotych– oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu 

lub Vice Prezes Zarządu. 

3. W sprawach dotyczących, zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej 10.000 (dziesięć tysięcy) 

złotych oraz zatrudniania pracowników w Fundacji - oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają 

Prezes i Vice Prezes Zarządu działający łącznie. 

4. Jeżeli w skład Zarządu Fundacji wchodzi Fundator – w czynnościach prawnych pomiędzy Fundacją a 

Fundatorem, Fundacja powinna być reprezentowana przez Radę Fundacji. 

 

 

 



VIII.  Zmiana statutu 

 

§ 19 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.  

2. Zmiany statutu jakich dokona Zarząd nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja 

została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

3. Zmiany statutu dotyczące celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych 

w akcie założycielskim, można dokonać tylko za zgodą Fundatorów. 

 

 

IX.  Połączenie z inną fundacją 

 

§ 20 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie 

cel Fundacji. 

 

§ 21 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają 

w drodze jednomyślnej uchwały.  

 

 

X.  Likwidacja Fundacji 

 

§ 22 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.  

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały za zgodą Rady Fundacji. 

3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. 

 

§ 23 

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych 

celach. 

 

 

Niniejszym ustalono statut Fundacji „Fale Kultury”                                Gdańsk, dnia 14.08.2015 roku. 

 

Fundatorzy: 

 

Anna Maria Czarzasta                            ………………………………………………………………….. 

 

Piotr Tomaszkiewicz                              ………………………………………………………………….. 


