
 

1 

STATUT FUNDACJI ZW W TORUNIU 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja ZW, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Mateusza 

Kozieradzkiego zwanego dalej Fundatorem aktem notarialnym sporządzonym przez 

notariusza Krzysztofa Matuszewskiego (Kancelaria Notarialna w Toruniu, ul. Szczytna 2/1)  

w dniu 10 lipca 2018 roku (dziesiątego lipca dwa tysiące osiemnastego roku), Repertorium A 

numer 3333/2018, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku  

o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu. 

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

§ 2 

Fundacja ZW posiada osobowość prawną. 

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń. 

§ 4 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

§ 5 

Organem nadzorującym Fundację, ze względu na cel główny, jest Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

§ 6 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić 

działalność także poza granicami Polski. 

3. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy  

w wybranych językach obcych. 

§ 7 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz przedstawicielstwa. 

2. Fundacja może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków i stowarzyszeń, a także 

niezarejestrowanych porozumień i koalicji. 

§ 8 

1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji. 

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego 

przez Zarząd Fundacji. 



 

2 

§ 9 

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

wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

ROZDZIAŁ II 

CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§ 1 

Celami głównymi Fundacji są: 

1. ochrona i promocja dziedzictwa artystycznego Natalii LL w kraju i za granicą, 

2. inicjowanie, rozwój i wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki, 

3. inicjowanie, rozwój i wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju i promocji nauk 

przyrodniczych. 

 

§ 2 

Celami szczegółowymi Fundacji są: 

1. digitalizacja i udostępnianie zbiorów związanych z działalnością artystyczną Natalii LL, 

2. opieka konserwatorska nad zgromadzonymi i pozyskanymi zbiorami, 

3. badania naukowe dotyczące dorobku artystycznego Natalii LL, 

4. badanie i diagnozowanie świadomości społecznej w zakresie związanym z działalnością 

artystyczną Natalii LL, 

5. wsparcie naukowe dla osób zainteresowanych badaniami dotyczącymi kolekcji Fundacji, 

6. utworzenie czterech bibliotek (Biblioteki sztuki, Zbiorów specjalnych, Biblioteki 

różnorodności biologicznej i Archiwum Natalii LL) obejmujących całościowo księgozbiór 

Fundacji,  

7. utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego, 

8. gromadzenie kolekcji sztuki, zbiorów bibliotecznych i przyrodniczych, 

9. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów naukowych w postaci zbiorów 

przyrodniczych, artystycznych oraz bibliotecznych, 

10. przetwarzanie i udostępnianie materiału wizualnego związanego z posiadaną przez Fundację 

kolekcją, 

11. inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej oraz przyrodniczej, 

12. szkolenie i doskonalenie kadry animatorów i twórców dla instytucji kultury, oświaty  

i organizacji pozarządowych, 

13. identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, integracja 

różnorodnych środowisk lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich  i międzynarodowych na 

rzecz wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń. 
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§ 3 

Fundacja realizuje swoje cele w sposób niedochodowy poprzez: 

1. prowadzenie działalności naukowo-badawczej, dokumentacyjnej, wydawniczej, 

fonograficznej, filmowej, telewizyjnej, prasowej bezpośrednio związanej z celami 

Fundacji, 

2. prowadzenie działań organizacyjnych i doradczych, 

3. organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń, 

4. organizowanie konkursów, zawodów i innych form rywalizacji o zakresie tematycznym 

zbieżnym z celami działania Fundacji, 

5. organizowanie debat, konferencji, seminariów i sympozjów naukowych, 

6. organizowanie i wspieranie działalności kulturalnej, 

7. organizowanie i wspieranie edukacji przyrodniczej, 

8. inicjowanie działań wspierających budowanie partnerstw w dziedzinie ochrony 

dziedzictwa artystycznego Natalii LL, rozwoju edukacji kulturalnej, artystycznej i 

przyrodniczej, wymiany oraz mobilności twórców na rzecz realizacji własnych i 

wspólnych projektów artystycznych, edukacyjnych i badawczych, 

9. uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących polską edukację  

i kulturę i sztukę, targach sztuki, warsztatach, festiwalach, sympozjach oraz innych 

imprezach organizowanych dla celów społecznie użytecznych, związanych z edukacją 

przyrodniczą, sztuką oraz ochroną dóbr kultury, 

10. tworzenie i realizowanie oferty programów edukacyjnych i doradczych, 

11. organizowanie, wspieranie i promowanie działalności na rzecz likwidacji barier  

w dostępie do edukacji i dóbr kultury oraz zwiększenia dostępu do oferty i edukacji 

kulturalnej społeczności lokalnych oddalonych od centrów edukacyjnych i kulturalnych, 

12. organizowanie działań promocyjno-marketingowych z wykorzystaniem audycji 

radiowych, telewizyjnych, projektów multimedialnych, akcji i kampanii społecznych na 

rzecz promocji edukacji przyrodniczej, kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa 

kulturowego, 

13. sporządzanie analiz oraz wydawanie opinii, komentarzy, recenzji i ekspertyz o zakresie 

tematycznym zbieżnym z celami działania Fundacji, na potrzeby własne oraz podmiotów 

zewnętrznych, 

14. opracowywanie i realizację projektów w zakresie obejmującym działalność statutową 

Fundacji, 

15. udzielanie patronatów nad przedsięwzięciami o zakresie tematycznym zbieżnym  

z celami działania Fundacji, 

16. prowadzenie portalu internetowego, 
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17. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami kultury, szkołami, 

uczelniami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w zakresie wymienionym  

w celach działania Fundacji, 

18. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, 

merytorycznej oraz tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy, 

19. wspieranie i prowadzenie międzynarodowej współpracy badawczej i edukacyjnej. 

§ 4 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może: 

1. udzielać zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie, 

2. przyznawać nagrody i stypendia 

wspierające działalność osób prawnych oraz innych nieposiadających osobowości prawnej 

prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.  

§ 5 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. O podjęciu działalności gospodarczej decyduje 

Zarząd. 

§ 6 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

1. działalności wydawniczej, 

2. działalności poligraficznej, 

3. prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i ekonomicznych, 

4. doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

5. szkoleń i doradztwa, 

6. reklamy i public relations, 

7. działalności związanej z organizacją targów i wystaw, 

8. innej działalności niezbędnej do osiągnięcia celów statutowych. 

 

ROZDZIAŁ III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§ 1 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne 

mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 
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§ 2 

Kolekcja zbiorów stanowiąca majątek Fundacji jest niezbywalna przez cały okres działania Fundacji. 

§ 3 

Dochody Fundacji pochodzić mogą z: 

1. darowizn, spadków, zapisów, 

2. dotacji i subwencji oraz grantów, 

3. dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu Ustawy o zbiórkach publicznych, 

4. dochodów z majątku Fundacji. 

§ 4 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 

realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców 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. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE FUNDACJI 

§ 1 

1. Władzami fundacji są: 

a. Zarząd Fundacji, 

b. Rada Fundacji, 

c. Rada Programowa. 

§ 2 

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób (Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów) powoływanych 

przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. 

2. Funkcję członków Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Fundator. 

4. Funkcja Prezesa Zarządu pełniona przez Fundatora jest funkcją dożywotnią. W każdym czasie 

Fundator może dobrowolnie zrezygnować z pełnionej funkcji wskazując nowego kandydata. 

Po śmierci Fundatora, prawo wyboru Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu 

przypada Radzie Fundacji. 
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5. Wiceprezesi mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze 

uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady. 

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

7. Do zadań Zarządu należy: 

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

b. uchwalanie regulaminów, 

c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 

e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

f. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 

8. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów 

jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 

9. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

10. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

11. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne 

sprawozdanie z działalności Fundacji. 

§ 3 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków powoływanych na roczną kadencję. 

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce 

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 Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub 

śmierci członka Rady. 

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji 

lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania 

przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie 

Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku 

pracy. 
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8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami 

Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

9. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego 

organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w 

pracach tych organów, w tym kosztów podróży. 

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

11. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu 

lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 

12. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

13. Do zadań Rady należy w szczególności: 

a) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. 

b) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich 

wynagrodzenia. 

c) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie 

członkom Zarządu absolutorium. 

d) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 

e) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

f) Nadzór nad działalnością Fundacji. 

g) Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją, 

likwidacji Fundacji oraz zmianie statutu Fundacji. 

14. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji, 

b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

§ 4 

1. Rada Programowa powoływana jest w celach opiniujących, wspierających i honorowych i pełni 

funkcję doradczą. 

2. Rada Programowa składa się z trzech do sześciu członków. 

3. Kadencja Członków Rady Programowej trwa dwa lata. Każdy Członek Rady Programowej może 

pełnić funkcję przez więcej niż jedną kadencję. 

4. Członkami Rady Programowej mogą być osoby o wysokich kompetencjach i ugruntowanej pozycji 

w dziedzinach związanych z zakresem działalności Fundacji.  

5. Decyzję o przyznaniu członkowstwa w Radzie Programowej podejmuje Zarząd Fundacji . 



 

8 

6. Odwołanie członka Rady Programowej i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może 

nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez Zarząd Fundacji.  

7. Szczegółowe zasady działania Rady Programowej określa Regulamin Rady Programowej 

§ 5 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa Prezes Zarządu 

samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 

2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 40.000 (czterdziestu 

tysięcy) złotych oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa cały Zarząd Fundacji. 

3. Decyzje dotyczące zakupu dzieł o wartości powyżej 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych 

podejmuje jednogłośnie Zarząd Fundacji. 

 

ROZDZIAŁ V 

ZMIANY STATUTU 

§ 1 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą 

dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie 

założycielskim. 

ROZDZIAŁ VI 

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ 

§ 1 

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. 

§ 2 

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

w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 

ROZDZIAŁ VII 

LIKWIDACJA FUNDACJI 

§ 1 

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

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 
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§ 2 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania 

skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

§ 3 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostają przeznaczone mocą uchwały Rady 

Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

§ 4 

Zbiory artystyczne pozostałe po likwidacji Fundacji zostają przeznaczone mocą uchwały Rady 

Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej muzeów o zbliżonych profilach. 

 

 


