
Statut Fundacji Korzenie Kultury 
 

 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Fundacja Korzenie Kultury, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 
kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. Z 2016 roku, poz. 40) z późniejszymi 
zmianami, oraz postanowień niniejszego Statutu. 
2. Fundacja została ustanowiona przez Artura Baranowskiego zwanego dalej Fundatorem, 
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jarosława Kuźnickiego w kancelarii 
notarialnej we Włocławku przy ulicy Przechodniej 3, w dniu 28-06-2017. 
 

§ 2 
 

1. Siedzibą Fundacji jest Toruń. 
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym 
 w zakresie 
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Fundacja może tworzyć Oddziały poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 
 z prawem miejscowo właściwym. 
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 
 w wybranych językach obcych. 
 

§ 3 
 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Sportu i Turystyki. 
 

§ 4 
 

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 
 

§ 5 
 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz  
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla 
fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji. 
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Rozdział II. Misja, cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 6 
 

Misją Główną Fundacji jest organizowanie i prowadzenie działalności: kulturalnej, 
edukacyjnej, prozdrowotnej, prospołecznej, proekologicznej oraz podejmowanie działań 
wspierających rozwój kultury, sztuki, turystyki, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, ochronę zdrowia i środowiska, działania na rzecz bezpieczeństwa w transporcie. 
 
 

§ 7 
 

1. Misja Fundacji realizowana jest przez następujące cele: 
- inicjowanie, organizowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć o których mowa w § 6 
w zakresie misji Fundacji, 
- integracja i promocja twórców, działaczy, organizacji, podmiotów, a także jednostek 
samorządu terytorialnego, 
- doskonalenie kadr, prowadzenie szkoleń, warsztatów i wystaw, 
- aktywizacja osób chorych i niepełnosprawnych oraz dzieci, 
- podejmowanie i wspieranie działań badawczych, 
- promocja produktów regionalnych, krajowych i zagranicznych, 
- pozyskiwanie funduszy dla realizacji celów fundacji, 
- promocja regionu, oraz jego dóbr materialnych i niematerialnych, 
- propagowanie tradycji oraz kultury polskiej i lokalnej na arenie międzynarodowej, 
- działanie na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego, 
- wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
- działalność na rzecz integracji społecznej i kulturowej osób niepełnosprawnych  
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
- ratowanie zdrowia i życia ludzkiego, 
- wspieranie służb, organizacji, przedsiębiorstw odpowiedzialnych za ratowanie zdrowia  
i życia ludzkiego, 
- promowanie i działanie na rzecz bezpieczeństwa w transporcie i Ratownictwa Medycznego, 
- organizowanie i promowanie działalności charytatywnej i dobroczynnej na rzecz 
potrzebujących. 
 
 
2. Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi zgodnymi z prawem działaniami poprzez: 
- organizowanie spotkań, wystaw, eventów, happeningów, koncertów, festiwali - służących 
realizowaniu działań statutowych Fundacji, 
- prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej, w tym warsztatów, pokazów, 
kursów, konferencji, szkoleń i wykładów, pogadanek, 
- realizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych projektów kulturalnych, 
społecznych, artystycznych, prozdrowotnych, proekologicznych oraz podejmowanie działań 
wspierających rozwój kultury, sztuki, turystyki, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, ochronę zdrowia i środowiska, poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa  
w transporcie, 
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- prowadzenie działalności wspierającej wielokulturowość i niwelującej bariery pomiędzy 
kulturami i narodami, 
- prowadzenie działań marketingowych za pośrednictwem wszystkich środków masowego 
przekazu, m. in. internetu, prasy, i innych, 
- organizacja wyjazdów krajowych i zagranicznych w celu wymiany doświadczeń 
kulturowych i społecznych, 
- inicjowanie i pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na cele statutowe Fundacji, 
- wyrób produktów innowacyjnych i regionalnych. 
 
 
 
 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 8 
 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych), z 
czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie 
nabyte przez Fundację w toku działania. 
 

§ 9 
 

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z: 
- darowizn, spadków, zapisów, 
- dotacji i subwencji osób prawnych, 
- dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
- dochodów z majątku fundacji, 
- odsetek bankowych, 
- nieruchomości i ruchomości otrzymanych z darowizn lub zakupionych przez Fundację, 
- pożyczek, 
- krajowych i zagranicznych funduszy publicznych, 
- dochodów z działalności gospodarczej, 
- innych wpływów. 
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na 
działalność 
statutową. 
3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów 
statutowych. 
4. Darczyńca może zastrzec sobie anonimowość, a także wskazać cel, na który w ramach 
programu działań Fundacji przeznacza wniesione środki. 
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§ 10 
 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w 
odrębnych przepisach. 
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji 
celów statutowych. 
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych 
w oparciu o obowiązujące przepisy, obejmującą: 
 
47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i 
targowiskach 
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 
55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 
56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne 
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów 
 
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
10.72.Z – Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów 
ciastkarskich i ciastek 
91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji 
turystycznych 
 
 

RODZIAŁ IV. Władze Fundacji 
 

§ 11 
 

1. Władzami Fundacji są: 
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, 
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 
2. Rada Fundacji. 
 
 

§ 12 
 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na dwuletnią kadencję. 
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na 
miejsce 2 osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje 
swą decyzją Rada. 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to 
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. 
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady, 
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b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo 
popełnione z winy umyślnej, 
c. śmierci członka. 
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 
 

§ 13 
 

Do zadań Rady należy w szczególności: 
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego 
Fundacji, 
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi 
absolutorium, 
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, 
podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, 
e. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, 
f. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 
innych organów, 
g. reprezentowanie Fundacji w stosunkach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu. 
 

§ 14 
 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 
Zarządu, zgłoszony na piśmie. 
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie 
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź 
na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla 
rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze. 
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od 
daty zgłoszenia wniosku. 
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. 
 
 

Zarząd 
 

§ 15 
 

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji 
na dwuletnią kadencję. 
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. 
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji, 
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b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
c. śmierci członka Zarządu. 
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę 
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich 
członków Rady. 
 

§ 16 
 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Zarządu należy: 
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
b. realizacja celów statutowych, 
c. sporządzanie planów pracy i budżetu, 
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 
g. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu, 
h. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji. 
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie 
 z działalności Fundacji. 
 

§ 17 
 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni 
przed planowanym spotkaniem. 
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze 
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów 
decyduje głos Prezesa Zarządu. 
 

Sposób reprezentacji 
 

§ 18 
 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może 
każdy członek Zarządu samodzielnie 
 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe 
 

§ 19 
 
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, 
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu 
nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 
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§ 20 

 
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 
zmianie cel Fundacji. 
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania. 
 

§ 21 
 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w 
razie 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra. 
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 
mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Polsce organizacji o zbliżonych 
celach. 
 
Statut został przyjęty dnia: 28-06-2017 
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