
                                                                 Wersja wg stanu prawnego na dzień 6.10.2014r.
(Tekst jednolity) – za zgodność

STATUT
EUROPEJSKA FUNDACJA OCHRONY ZABYTKÓW

Rozdział I
Postanowienia ogólne

& 1

Europejska Fundacja Ochrony Zabytków zwana dalej Fundacją została ustanowiona aktem
notarialnym rep. A Nr 9417/ 1992 w dniu 11 września 1992 roku u notariusza Marii Dambek
w Gdańsku, przez osoby wskazane w tym akcie, zwane dalej Fundatorami.

& 2

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej oraz poza jej granicami.

& 3

Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.

& 4

Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach oraz postanowień niniejszego 
statutu.

& 5

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

& 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury.

& 7

Fundacja może być współpracownikiem lub członkiem organizacji towarzystw krajowych i
zagranicznych o podobnych zadaniach i celach.
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Rozdział II
Cele, zakres, formy i zasady działania

& 8

Celami Fundacji są:
1) ochrona, rewaloryzacja i zagospodarowanie obiektów zabytkowych
2) popieranie działań mających na celu rewaloryzację zabytków
3) współpraca z międzynarodowymi organizacjami ochrony zabytków

& 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie prac badawczych i studiów z zakresu konserwacji i adaptacji obiektów    

zabytkowych
2) przejmowanie na własność obiektów zabytkowych, ich remont i adaptację,
3) inicjowanie pomocy finansowej i prawnej dla osób prawnych lub fizycznych pracujących 

nad odbudową, rewaloryzacją lub zagospodarowaniem obiektów zabytkowych,
4) organizowanie oraz finansowanie konferencji, seminariów, spotkań i szkoleń dotyczących 

ochrony zabytków,
5) przyznawanie nagród i stypendiów,
6) prowadzenie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej.

Rozdział III
Organy Fundacji

& 10

Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji

& 11

Radę Fundacji tworzą Fundatorzy lub osoby przez nich wskazane. Każdy Fundator może 
wskazać do Rady Fundacji jedną osobę. Wskazanie członka Rady Fundacji wymaga dla swej 
ważności zachowania formy aktu notarialnego.

& 12

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.
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& 13

Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należą:
a) wytyczanie kierunków działań Fundacji i zatwierdzanie jej rocznego planu finansowego
b) uchwalanie założeń programowych Fundacji
c) ustalenie liczebności Zarządu Fundacji oraz powoływanie i odwoływanie członków 

Zarządu
d) skreślony
e) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji
f) udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji
g) zatwierdzanie regulaminów działalności wszystkich organów Fundacji
h) przyjmowanie i ocena rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji
i) uchwalanie zmian w statucie Fundacji
j) podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji i o przeznaczeniu jej majątku
k) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez organy Fundacji lub ich

członków, jeżeli nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów.

& 14

1. Posiedzenia Rady są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne posiedzenia Rady Fundacji odbywają się raz w roku nie później niż do końca 

marca każdego roku kalendarzowego i zwoływane są przez Zarząd Fundacji. 
Przedmiotem zwyczajnego posiedzenia jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania 
rzeczowego i finansowego za rok ubiegły, udzielanie Zarządowi Fundacji absolutorium i 
wytyczenia kierunków działalności oraz zatwierdzenie planu finansowego Fundacji na rok
następny.

3. Nadzwyczajne posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na 
pisemny wniosek jednego z Fundatorów, nadzwyczajne posiedzenia Rady Fundacji 
zwoływane są w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

& 15

Rada Fundacji podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad. Każdy 
członek Rady posiada jeden głos. Członek Rady może wziąć udział w obradach Rady 
Fundacji i wykonywać swój głos przez swojego przedstawiciela, któremu udzieli pisemnego 
pełnomocnictwa.

& 16

1. Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego posiedzenia Rady Fundacji winno być wysłane 
Członkom Rady Fundacji wraz ze stosownymi materiałami na 30 dni przed wyznaczonym
terminem.

2.  Zawiadomienie o nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Fundacji winno zostać wysłane nie 
później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

& 17
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób. (dalej skreślone)
3. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji.
4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Sekretarza Fundacji.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są Prezes Zarządu lub 

dwaj członkowie Zarządu.
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& 18

Szczegółowe zasady działalności Zarządu określa Regulamin Zarządu Fundacji.

& 19

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się co najmniej raz na pół roku.
2. Posiedzeniom Zarządu Fundacji przewodniczy i kieruje nimi Prezes, a w razie jego 

nieobecności wydelegowany przez niego członek Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
4. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, którego załączniki stanowią uchwały.

& 20

W posiedzeniach Zarządu Fundacji mają prawo uczestniczyć przedstawiciele Rady Fundacji.

& 21

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) opracowywanie i realizacja planów działania Fundacji, wynikających z celów statutowych

Fundacji, w zakresie nie zastrzeżonym w statucie do kompetencji innych organów 
Fundacji.

b) kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji.
c) decydowanie o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości i innych środków trwałych
d) decydowanie o udziale Fundacji w spółkach i innych przedsięwzięciach
e) decydowanie o tworzeniu jednostek organizacyjnych Fundacji i powoływanie 

kierowników tych jednostek
f) obsługa techniczna pozostałych organów Fundacji i przechowywanie ich dokumentów
g) przedkładanie Radzie Fundacji rocznego planu finansowego do zatwierdzenia
h) inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Fundacji.

& 22

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia tych funkcji.

& 23

Uchwały wszystkich organów Fundacji zapadają bezwzględną (50% + 1) większością głosów,
a przy obecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania. Uchwały Rady
Fundacji w sprawie zmian Statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji zapadają kwalifikowaną
większością  (3/4)  głosów  oddanych  przy  obecności  trzech  czwartych  uprawnionych  do
głosowania. Głosowanie jest jawne. Na wniosek jednego z uprawnionych do głosowania oraz
w sprawach personalnych zarządza się głosowanie tajne.
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Rozdział  IV
Majątek Fundacji i działalność gospodarcza

& 24

Majątek Fundacji stanowią środki przekazane na ten cel przez Fundatorów w oświadczeniu 
woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki nabyte przez Fundację.

& 25

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1) darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji
2) dochodów z majątku i praw majątkowych
3) dochodów z działalności gospodarczej
4) innych źródeł prawem dozwolonych

& 26

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą .Zyski z działalności gospodarczej są
przeznaczone na cele statutowe Fundacji.

& 27

Fundacja prowadzi gospodarkę i ewidencję księgową według zasad określonych dla jednostek
nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

& 28

1. Roczne sprawozdania finansowe zatwierdza Rada Fundacji do 31 marca każdego roku
2. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe jest przesyłane organowi sprawującemu nadzór.
3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

& 29

Spory wynikające z interpretacji statutu lub regulaminów uchwalonych na podstawie statutu 
rozstrzyga na użytek Fundacji Rada Fundacji.

& 30

Fundacja ulega likwidacji w przypadkach określonych w ustawie.

& 31

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz Fundatorów.
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