STATUT FUNDACJI

„Hanseatica”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „Hanseatica” w Gdańsku, zwana dalej Fundacją, ustanowioną
przez Roberta Kwiatkowskiego i Łukasza Lisowskiego, zwanych dalej
Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Gdańsku –
Renatę Górską, rep. A nr 1971/2004.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
§4
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw kultury.
§6
1. Fundacja może tworzyć oddziały, a także przystępować do spółek i innych fundacji,
jeżeli nie zmieni to celu jej działania.
2. Decyzję o przystąpieniu do spółek lub innych fundacji podejmują Fundatorzy.
§7
Fundacja może ustanawiać medale i wyróżnienia honorowe, które będą przyznawane osobom
fizycznym lub prawnym zasłużonym dla propagowania sztuki muzycznej w kraju i zagranicą
oraz tytuł Mecenasa Fundacji za szczególne zasługi w realizacji celów Fundacji.
§8
Fundacja używa pieczęci podłużnej wskazującej jej nazwę i siedzibę.

Rozdział II
Cele i środki działania
§9
1) Celem Fundacji jest:
a. inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć muzycznych w kraju i za
granicą,
b. nawiązanie stałej artystycznej współpracy między miastami północnej Europy,
c. umacnianie pozycji miasta Gdańska na kulturalnej arenie tego regionu,
d. upowszechnianie wykonawstwa muzyki klasycznej, a w szczególności muzyki
kameralnej.
e. wspieranie działalności naukowej i oświatowej w dziedzinie twórczości muzycznej,
f. inicjowanie wydarzeń muzycznych społecznie użytecznych i służących rozwojowi
integracji europejskiej.
1) Cele określone w ust. 1 Fundacja realizuje przez:
a. organizację koncertów, imprez artystycznych, zjazdów, odczytów, zebrań
naukowych, nagrań muzycznych, wjazdów krajowych i zagranicznych.
b. promowanie zespołów muzycznych, młodych utalentowanych artystów w kraju i za
granicą,
c. finansowanie zakupu instrumentów muzycznych,
d. współdziałanie z innymi stowarzyszeniami twórczymi, placówkami kulturalnymi,
instytucjami i przedsiębiorstwami artystycznymi;
e. organizowanie festiwali oraz warsztatów muzycznych dla młodych instrumentalistów,
f. upowszechnianie swojej działalności w środkach masowego przekazu,
g. gromadzenie materiałów nutowych, książek i pism oraz dokumentowanie swojej
działalności,
h. inicjowanie wydawania folderów, biuletynów, dzieł muzycznych,
i. popieranie powstawania nowatorskich form twórczości artystycznej,
j. fundowanie stypendiów i nagród dla wybitnie zdolnych młodych instrumentalistów,
1) Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a. działalność wydawnicza (PKD 22.1);
b. działalność poligraficzna (PKD 22.2);
c. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD
73.20);
d. działalność filharmonii, orkiestr, chórów (PKD 92.31 C);
e. działalność domów i ośrodków kultury (PKD 92.3 l.F);
f. działalność obiektów kulturalnych (PKD 92.32.Z);
g. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z);
h. działalność związana z organizacją targów lub wystaw (PKD 74 84. A).

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§10
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych)
przyznany w oświadczeniu woli oraz składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej
działania. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000
zł (jeden tysiąc złotych).
§11
1) Majątek Fundacji tworzony jest również z:
a. darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów,
b. subwencji i dotacji osób prawnych, fizycznych, instytucji rządowych i
samorządowych,
c. dochodów ze zbiórek, aukcji organizowanych przez Fundację na jej rzecz,
d. dochodów z jej majątku ruchomego i nieruchomego,
e. odsetek bankowych,
f. zysków z lokat kapitałowych, papierów wartościowych i instrumentów finansowych,
które mogą przyczynić się do wzrostu majątku Fundacji.
2) Fundacja nie może:
a. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń 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 lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi",
b. 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 warunkach
preferencyjnych,
c. wykorzystywać majątku Fundacji 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
Fundacji,
d. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy lub
osoby bliskie.
§12
Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia wysokość spadku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§14
Organami Fundacji są.
1. Zarząd Fundacji,
2. Rada Nadzorcza,
Fundator może powołać Radę Wspierającą Fundacji.
§15
Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu.
§16
Zarząd Fundacji składa się od 3 do 5 osób i jest powoływany przez Fundatorów.
§17
Zarząd kieruje działalnością Fundacji. Do kompetencji Zarządu należy:
a. uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji,
b. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
c. przyjmowanie subwencji, zapisów, spadków i darowizn,
d. sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,
e. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,
f. zorganizowanie Biura Zarządu Fundacji, powoływanie i odwoływanie jego Dyrektora
oraz innych osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach
organizacyjnych Fundacji,
g. ustalenie regulaminu Biura Zarządu,
h. tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jednostek organizacyjnych,
i. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.
§18
1. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje honorowe bądź pobierać
wynagrodzenie.
2. Fundator ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu.
§19
Fundatorom przysługuje prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym
czasie.
§20
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać samodzielnie każdy z członków
Zarządu Fundacji.
2. Oświadczenie w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać osoba
upoważniona do tego przez Zarząd.
3. Czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają uchwały Zarządu.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności
uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa
lub Wiceprezesa Fundacji. W razie równości głosów głos Prezesa jest decydujący.
5. Posiedzenie zarządu może być zwołane na wniosek każdego członka Zarządu bądź
Fundatora

§21
Radę Nadzorczą powołują Fundatorzy w liczbie od 3 do 5 osób. Rada Nadzorcza wybiera ze
swojego grona przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje
społecznie.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

§22
Rada Nadzorcza kontroluje prawidłowość działalności statutowej Fundacji oraz jej
gospodarki finansowej.
Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do całości dokumentów Fundacji
oraz do żądania wyjaśnień od członków Zarządu.
Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w roku.
Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków.
§23
Rada Wspierająca Fundacji składa się od 5 do 40 osób. Członków Rady Wspierającej
Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. Powołanie następuje na czas nieoznaczony.
Członkami Rady wspierającej Fundacji mogą zostać osoby fizyczne oraz
przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie,
merytorycznie lub rzeczowo.
Członkostwo w Radzie Wspierającej Fundacji wygasa w przypadku śmierci osoby
fizycznej, ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej bądź odwołania.
Odwołanie członka Rady Wspierającej Fundacji następuje w wyniku:
a. złożenia rezygnacji;
b. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności
prawnych;
c. wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają w
znaczny sposób pełnienie funkcji przez Członka Rady Wspierającej Fundacji
albo powodują utratę zaufania w stosunku do Członka tejże Rady.

Rozdział V
Działalność gospodarcza
§24
Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Rozdział VI
Zmiana statutu
§25
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe
§26
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
2. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.
§27
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez
Fundatorów.
§28
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się fundatorowi Robertowi
Kwiatkowskiemu
§29
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta
Gdańska

