Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1
Rady Fundacji Promocji Wzornictwa
z dnia 2 listopada 2017 roku
STATUT FUNDACJI
(tekst jednolity)
§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Promocji Wzornictwa”, zwaną w dalszej treści „Fundacją”,
ustanowiona przez:
1. Anitę Dmowską,
2. Zbigniewa Kraskę,
3. Andrzeja Kupniewskiego,
4. Monikę Szpatowicz,
5. Marcina Tymińskiego,
zwanych dalej „Fundatorami”,
Aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej, za numerem Repertorium A nr 25/62/2017, działa na
podstawie polskich przepisów o fundacjach oraz tego Statutu.
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§2
1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Siedzibą Fundacji jest Miasto Gdańsk. Fundacja ma swoje oddziały w Piasecznie
i Lublinie.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§3

Rozdział II
Cele i Zasady Działania Fundacji
§4
Celami Fundacji są:
1. Prowadzenie działalności wspierającej rozwój polskiego wzornictwa, twórczości
i kultury polskiej.
2.Prezentacja, popularyzacja i promocja polskiego wzornictwa w kraju i za granicą
oraz inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalno-gospodarczej w tej dziedzinie
w oparciu o dziedzictwo kulturowe Polski i miast, w których działa Fundacja.
3. Popieranie wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnych miast, w których działa Fundacja,
edukacji i kultury, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i
oświatowej w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe i współczesne osiągnięcia w dziedzinie
wzornictwa.
4. Ochrona praw autorskich wraz z inicjowaniem i podejmowaniem działalności zmierzającej do
doskonalenia prawa autorskiego.

5. Organizowanie współpracy projektantów, twórców i podmiotów gospodarczych pomiędzy sobą, a
także z instytucjami i osobami działającymi w sferze naukowej i artystycznej.
6. Ochrona i reprezentacja polskich projektantów i twórców wobec administracji państwowej i
samorządu terytorialnego.
7. Dokumentacja, popularyzacja i promocja dorobku i osiągnieć polskich projektantów
i twórców.
8. Organizowanie wsparcia finansowego i merytoryczno- organizacyjnego dla projektantów
i twórców.
9. Podejmowanie inicjatyw o charakterze socjalnym na rzecz twórców i projektantów.
10. Zapewnienie informacji o trendach gospodarczych i artystycznych w kraju i na świecie wraz z ich
popularyzacją i promocją.
§5
Fundacja jest niezależną, wspieraną publicznie organizacją dobroczynną zachęcającą
szerokie grono donatorów do wspierania potrzeb społeczności lokalnej i pośredniczącą
w realizacji ich celów dobroczynnych.
§6
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) przedsięwzięcia z zakresu nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu,
ochrony i rewaloryzacji zabytków, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, działalności dobroczynnej i
charytatywno-opiekuńczej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, utrwalania i rozwijania
tradycji historycznej miast, w których działa oraz zaspokajania potrzeb członków wspólnoty
samorządowej w tym zakresie,
b) kontakty pomiędzy przedstawicielami krajów i społeczności, służące nawiązaniu współpracy na
rzecz rozwoju demokracji, rynku, kultury, sztuki i oświaty oraz wymiany informacji,
c) programy informacyjne i promocyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na
temat dziedzictwa kulturowego i współczesnych osiągnięć w zakresie wzornictwa, mechanizmów
rynkowych oraz ekonomicznej samodzielności i inicjatywy,
d) działania związane z realizacją strategii rozwoju Polski i miast w których działa Fundacja,
e) działania mające na celu uzyskiwanie praw autorskich pozwalających na gromadzenie i
udostępnianie wartości kulturalnych i społecznych związanych z Polską i miastami,
w których działa,
f) działania związane z ożywieniem dzielnic miast, w których działa poprzez doprowadzenie do
zagospodarowania wyszczególnionych lokalizacji,
g) realizację projektów w obszarze kultury i sztuki w Polsce i poza jej granicami,
w szczególności związanych z promocją polskiego wzornictwa i udziałem w kulturalnych
wydarzeniach o międzynarodowym wymiarze oraz upowszechnianiem wiedzy na temat wzorni ctwa i
dziedzictwa kulturowego Polski i miast, w których działa Fundacja,

h) aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych na świecie, w tym udział w festiwalach , warsztatach,
targach i wystawach, organizację w kraju i za granicą wydarzeń kulturalnych
i promocyjnych, targów i wystaw, wizyt studyjnych, warsztatów i biennale, promujących wzornictwo
i dziedzictwo kulturowe Polski oraz miast, w których działa Fundacja,
i) przygotowanie i realizację, we współpracy ze wskazanymi jednostkami sektora finansów
publicznych lub jednostkami samorządowym, programów kulturalnych podczas międzynarodowych
wydarzeń kulturalnych w kraju i za granicą,
j) reprezentowanie Polski i miast, w których działa Fundacja na kluczowych krajowych
i międzynarodowych targach, wystawach, seminariach i konferencjach, dotyczących kultury i sztuki,
k) fundowanie stypendiów dla polskich twórców , projektantów i specjalistów w dziedzinie
wzornictwa, kultury i sztuki,
l) wsparcie polskich twórców w zakresie wdrażania innowacyjnych i oryginalnych projektów
wzorniczych,
m) zapewnienie i promocja obecności polskiego wzornictwa w internecie, w tym w mediach
społecznościowych,
n) opracowywanie i wydawanie publikacji oraz produkcja filmów i innych utworów przedstawiających
wybitne dokonania polskich twórców,
o) kreowanie i produkcję przedmiotów promujących Polskę z wykorzystaniem współczesnego
wzornictwa w nawiązaniu do dziedzictwa kulturowego Polski i miast, w których działa Fundacja,
p) pozyskiwanie partnerów wspierających realizację celów statutowych Fundacji,
r) pozyskiwanie środków i wykorzystywanie ich na realizację celów statutowych Fundacji,
s) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi, zawodowymi, naukowymi i
wydawniczymi, podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu,
t) opracowywanie projektów promocji, marki oraz strategii i klastrów doradczych, szkoleniowych i
inwestycyjnych,
u) gromadzenie informacji gospodarczych, pomoc w nawiązaniu kontaktów i opracowywaniu
projektów współpracy, działalność doradczą i szkoleniową,
w) wydawanie opinii i informacji dotyczącej projektantów, twórców i firm oraz wytworzonych przez
nich produktów,
z) rozstrzygania sporów pomiędzy projektantami, twórcami, firmami i instytucjami.
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała
z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych.
Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego finansowania
przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja realizuje swoje cele również poprzez tworzenie warunków współpracy pomiędz y
organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działania związane z celami Fundacji, o istotnym
znaczeniu dla społeczności lokalnej bądź dla interesów miast, w których działa.

Rozdział III
Organy Fundacji
§7
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji
§8
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji i preliminarzy kosztów jej
działalności,
2) uchwalania zmian w statucie,
3) zatwierdzania rocznych sprawozdań Zarządu oraz udzielanie jego członkom
absolutorium,
4) podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji i o przeznaczeniu jej majątku,
5) ustalanie liczby członków Zarządu Fundacji,
6) powoływanie oraz odwoływanie Zarządu Fundacji, w tym poszczególnych jego członków,
7) podejmowanie decyzji o przystąpieniu Fundacji do innych fundacji lub połączeniu z inną fundacją,
8) uchwalanie regulaminu Rady Fundacji,
9) uchwalanie regulaminu Zarządu i zasad ewentualnego wynagradzania jego członków,
10) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach zastrzeżonych do jej właściwości w statucie
w tym określone w § 9 pkt 3 oraz w sprawach wniesionych przez Zarząd Fundacji lub jego członków,
11) nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
§9
1. W skład Rady Fundacji wchodzi 6 osób: Fundatorzy osobiście lub ich przedstawiciele.
2. Rada Fundacji może uchwałą zaprosić na swoje obrady, z głosem doradczym,
przedstawicieli innych osób prawnych, które dokonały przysporzenia majątkowego na
rzecz Fundacji.
3. Rada Fundacji obraduje co najmniej trzy razy w ciągu roku, w tym dwukrotnie
w pierwszym półroczu – nie później niż do 31 marca oraz nie później niż do 30 czerwca,
jak też jeden raz w drugim półroczu – nie później niż do 30 listopada. Posiedzenia Rady
Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać
posiedzenie Rady Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji lub połowy Fundatorów – zgłoszony na piśmiew terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku.
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają jednomyślnie przy obecności co najmniej 5/6 członków Rady.
Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
5. Głosowania są jawne. Powoływanie i odwoływanie Zarządu odbywa się także
w głosowaniu jawnym.
6. Uchwały wpisywane są do księgi uchwał prowadzonej przez Fundację.
7. Przewodniczącego Rady powołuje Rada Fundacji z grona swoich członków zwykłą
większością głosów.
8. Członkowie Rady Fundacji mogą być członkami Zarządu Fundacji jeśli pełnią te funkcje społecznie.
9. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.
10. Członek Rady Fundacji może być reprezentowany na jej posiedzeniu przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Pełnomocnictwo stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia.
11. Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje nieodpłatnie.
12. Członkowie Rady Fundacji powołani są na czteroletnią wspólną kadencję. Członkowie Rady
Fundacji mogą być odwoływani przed upływem kadencji na wniosek Fundatorów.

Zarząd Fundacji
§10
Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy Fundacji niezastrzeżone do
właściwości Rady Fundacji, a w szczególności:
1) opracowanie strategii wieloletnich i przygotowanie rocznych planów działania
Fundacji oraz ich realizacja,
2) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i jej gospodarką finansową oraz
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
3) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych , środków
Unijnych,
4) podejmowanie bieżących decyzji o wykorzystaniu majątku Fundacji i o przeznaczeniu
jej środków finansowych na cele i zadania Fundacji,
5) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów,
6) ustalenie zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
7) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej,
8) przygotowanie dla Rady Fundacji corocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań
z działalności Zarządu Fundacji.
§11
1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 2 do 5 Członków, w tym Prezes Zarządu,
powoływanych na czteroletnią wspólną kadencję.
2. Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Zarząd zostaje odwołany w przypadku, gdy Rada Fundacji nie udzieli Zarządowi Fundacji
absolutorium. Każdy Członek Zarządu Fundacji może zostać odwołany w każdym czasie w trybie § 9
pkt 4 i 5.
4. Członek Zarządu Fundacji może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w Zarządzie
Fundacji. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z upływem 30 dni od dnia doręczenia rezygnacji
Przewodniczącemu Rady Fundacji lub Prezesowi Zarządu Fundacji, chyba, że Rada Fundacji przyjmie
rezygnację w terminie wcześniejszym.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z Członków
Zarządu Fundacji samodzielnie.
6. Prezes Zarządu Fundacji koordynuje pracę Zarządu, kontroluje działalność jednostek
organizacyjnych Fundacji, nadzoruje działalność Biura Fundacji oraz podejmuje decyzje
o zatrudnieniu pracowników Biura Fundacji.
7. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje na podstawie umowy cywilno – prawnej.
8. Sposób pracy Zarządu Fundacji określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.
9. O ile Rada Fundacji nie postanowi inaczej, Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swe
funkcje nieodpłatnie.
§ 12
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia są
protokołowane.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i kieruje nimi Prezes, który powiadamia Członków Zarządu
Fundacji o terminie i porządku obrad posiedzenia.
3. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają jednomyślnie i w jawnym głosowaniu w obecności wszystkich
Członków Zarządu Fundacji.

Rozdział IV
Majątek Fundacji
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 13
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wymieniony w akcie notarialnym jej
ustanowienia. Środki funduszu założycielskiego zdeponowane są na oprocentowanym
rachunku bankowym.
2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1) funduszu założycielskiego opisanego w ust. 1 oraz odsetek od tego funduszu,
2) darowizn, spadków i zapisów pochodzących z kraju jak i z zagranicy,
3) dochodów z obligacji i innych papierów wartościowych posiadanych przez Fundację,
4) dotacji i subwencji krajowych i zagranicznych otrzymywanych od organizacji
społecznych, zawodowych, instytucji i osób prawnych oraz ze zbiórek publicznych,
5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
6) udziału w konkursach grantowych organizowanych przez instytucje lokalne, centralne
i Europejskie.
3. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów
Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 14
Obsługę organizacyjną Fundacji i jej organów pełnić będzie Biuro Fundacji kierowane przez Prezesa
Zarządu Fundacji.
§ 15
1. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą, obejmującą
następujące przedmioty działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
a) PKD:
08.12.Z
Wydobywanie
żwiru
i
piasku;
wydobywanie
gliny
i
kaolinu,
PKD: 08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD: 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie;
b) PKD:

32.12.Z

Produkcja

wyrobów

jubilerskich

i

podobnych;

c) PKD: 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, PKD: 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i
obuwia,
PKD: 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego , PKD: 46.44.Z Sprzedaż
hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących , PKD:
46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków , PKD: 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i
sprzętu oświetleniowego, PKD: 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, PKD:
46.49.Z
Sprzedaż
hurtowa
pozostałych
artykułów
użytku
domowego,
PKD: 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, PKD: 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych
półproduktów,
PKD:
46.90.Z
Sprzedaż
hurtowa
niewyspecjalizowana;
d) PKD: 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach,
PKD: 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w
wyspecjalizowanych
sklepach, PKD: 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, pozostałych art.
użytku
domowego
w wyspecjalizowanych sklepach, PKD: 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, PKD: 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD: 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań

dźwiękowych
i
audiowizualnych
prowadzona
w
wyspecjalizowanych
sklepach,
PKD: 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD:
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepac h, PKD: 47.72.Z
Sprzedaż
detaliczna
obuwia
i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD: 47.75.Z Sprzedaż
detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach , PKD:
47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach, PKD: 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych
sklepach,
PKD: 47.79.Z Sprzedaż artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
PKD: 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, PKD:
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami;
e) PKD: 58.11.Z Wydawanie książek, PKD: 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
f) PKD: 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność;
g) PKD: 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania;
h) PKD: 70.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim;
i) PKD: 91.01.A Działalność bibliotek, PKD: 91.01.B Działalność archiwów, PKD: 91.02.Z Działalność
muzeów,
PKD: 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych, PKD: 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych
i pracodawców, PKD: 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
j)PKD: 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych
k) PKD: 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
l)PKD: 85.32.Z Zasadnicze szkoły zawodowe
m) PKD: 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 25.000 zł (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
3. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację jak również powołane przez Zarząd
jednostki organizacyjne zwane dalej zakładami. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i
obowiązków kierowników zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd
Fundacji.
§ 16
Cały dochód uzyskiwany przez Fundację przeznacza się na działalność statutową.
§ 17
Fundacja nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki kurateli, zwanej
dalej „osobami bliskimi”.

2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,
o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873)
§ 18
1. Likwidacja Fundacji następuje na skutek zrealizowania celów lub wyczerpania środków Fundacji.
2. Równocześnie z podjęciem uchwały o likwidacji Fundacji, Rada Fundacji wyznacza jej
likwidatora i podejmuje decyzję o przeznaczeniu środków finansowych i majątkowych
pozostałych po likwidacji na cele zgodne z celami Fundacji.

