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STATUT FUNDACJI 

KRZEWIENIA KULTURY I TURYSTYKI „NAD RZEKĄ” 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Nazwa Fundacji przyjmuje brzmienie: Fundacja Krzewienia Kultury i Turystyki „Nad Rzeką”, 

zwana dalej „Fundacją”. 

2. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja „Nad Rzeką”. 

3. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony przez Piotra Weckwertha, Serhiia Zinchenko 

oraz Antona Karabacha, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym Repertorium A numer 

5123/2019 sporządzonym dnia 26.11.2019 roku przez notariusza Danutę Wandiuk prowadzącego 

Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy ul. Długiej 21/1.  

§ 2 

1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 

1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 

dnia 24.04.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm) oraz  niniejszego statutu. 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną  

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

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w 

językach obcych. 

§ 4 

1. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.  

§ 5 

1. Siedzibą Fundacji jest Bydgoszcz.  

2. Fundacja prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw sportu i 

turystyki. 

§ 6 

1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego   

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

§ 7 

1. Rok obrotowy Fundacji jest równy rokowi kalendarzowemu. 
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Rozdział II 

Cele i zasady działania 

§ 8 

Do celów statutowych Fundacji należą:  

1. Podkreślanie znaczenia wielokulturowości oraz wkładu różnych nacji w budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego.  

2. Inicjowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz turystyki i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i 

tradycji.    

3. Wspieranie wieloaspektowego rozwoju i edukacji społeczeństwa, w szczególności w kontekście 

działań społecznie użytecznych.  

4. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych, artystycznych i turystycznych społeczeństwa.   

5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.  

6. Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

7. Podejmowanie działań ukierunkowanych na promocję, budowanie marki i wizerunku podmiotów 

działających w branży turystycznej, kulturalnej i artystycznej.  

8. Podniesienie poziomu świadomości i edukacji z zakresu turystyki, kultury, sztuki i historii wśród 

społeczeństwa, w szczególności w kontekście zasobów Miasta Bydgoszcz, Powiatu Bydgoskiego oraz 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

9. Podniesienie poziomu świadomości  i edukacji z zakresu turystyki, kultury, sztuki i historii wśród 

kadry instytucji kultury, sztuki oraz organizacji turystycznych.  

10. Integracja rdzennych mieszkańców Miasta Bydgoszczy, Powiatu Bydgoskiego oraz województwa 

kujawsko-pomorskiego z przedstawicielami mniejszości narodowych.  

11. Integracja środowisk działających w szeroko rozumianym sektorze turystycznym, kulturalnym i 

artystycznym, a także przedstawicieli władz i społeczeństwa, w celu wzajemnej wymiany 

doświadczeń oraz wspólnego rozwiązywania istotnych problemów społecznych i branżowych.  

12. Promocja  produktów turystycznych, kultury i sztuki Miasta Bydgoszcz, Powiatu Bydgoskiego 

oraz województwa kujawsko-pomorskiego poza granicami regionu oraz kraju. 

13. Promocja produktów turystycznych, kultury i sztuki innych regionów oraz państw, na terenie 

Miasta Bydgoszczy, Powiatu Bydgoskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego.  

14. Wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji osób z 

niepełnosprawnościami oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  

15. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej.  

16. Rozpowszechnianie idei przedsiębiorczości.  

§ 9 

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i płatnej, w szczególności poprzez: 

1. Organizację wydarzeń turystycznych, kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i promocyjnych. 

2. Organizację i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji i seminariów. 

3. Promowanie młodych twórców.  

4. Działania wizerunkowe i promocyjne, ukierunkowane w szczególności na budowanie i umacnianie 

wizerunku Miasta Bydgoszczy, Powiatu Bydgoskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego, 

jako obszaru atrakcyjnego pod względem kulturalnym i turystycznym. 

5. Działania wspierające mniejszości narodowe oraz migrantów z innych krajów.  

6. Organizację i wspieranie pozaszkolnych form edukacji kulturalnej i artystycznej.  

7. Udział w targach i innych wydarzeniach turystyczno-kulturalnych. 

8. Tworzenie oferty kulturalnej i turystycznej, ukierunkowanej na zaspokojenie potrzeb społecznych.  

9. Tworzenie paneli dyskusyjnych między interesariuszami turystyki i kultury. 
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10. Aktywny udział w lokalnych, regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych sieciach 

współpracy, działających na rzecz rozwoju turystyki, kultury i sztuki.  

11. Inicjowanie, organizacja oraz udział w krajowej i międzynarodowej wymianie potencjału 

turystycznego, kulturalnego i artystycznego.  

12. Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych funduszy, w szczególności w zakresie 

aktywizacji społecznej.  

13. Działalność wydawniczą, w zakresie realizacji celów statutowych 

14. Zorganizowanie i prowadzenie biura. 

§ 10 

1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako 

działalność odpłatna, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. Obie te formy działalności są rachunkowo wyodrębnione w stopniu 

umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów 

dotyczących rachunkowości. 

2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

§ 11 

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, których 

działalność jest zbieżna z jej celami statutowymi. 

 

Rozdział III 

Majątek i dochody fundacji 

§ 12 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 

00/100), wyszczególniony w akcje notarialnym ustanawiającym Fundację, oraz inne mienie nabyte 

przez Fundację w toku działania. 

§ 13 

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 14 

1. Środki na realizację działań Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: 

1). Darowizn, spadków, zapisów, 

2). Dotacji, subwencji oraz grantów, 

3). Wpływów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4). Majątku ruchomego i nieruchomego nabytego i stanowiącego własność lub będącego w 

użytkowaniu Fundacji, 

5). Dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji, 

6). Odsetek od lokat pieniężnych i papierów wartościowych, 

7). Sprzedaży imprez i biletów wstępu na imprezy organizowane przez Fundację, 

8). Dochodów z działalności statutowej odpłatnej prowadzonej przez Fundację, 

9). Innych dozwolonych prawem źródeł. 

2. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego 

wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i 

wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w 

przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego. 
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§ 15 

1. Dochody Fundacji w całości przeznaczane są na realizację celów statutowych. 

2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą zostać wykorzystane na 

realizację wszystkich celów Fundacji, według uznania  Zarządu, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili 

inaczej. 

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa 

Zarząd Fundacji tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan 

czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

§ 16 

Fundacja zabrania: 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków 

organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 

pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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”. 

2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej 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. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób 

bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio 

wynika z celu statutowego. 

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie 

jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

Rozdział IV 

Władze  i organa kontroli wewnętrznej Fundacji 

§ 17 

1. Władzami Fundacji są Zarząd i Rada Fundacji.  

2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Fundatorzy na pierwszego Prezesa wyznaczają Piotra 

Weckwertha [PESEL: 90032614933]. Fundatorzy wyznaczają również wiceprezesa  Serhiia 

Zinchenko [PESEL: 96102610252] i drugiego wiceprezesa Antona Karabacha [PESEL:  

97072313750].  

§ 18 

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 6 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa. 

2. Zarząd Fundacji powoływany i odwoływany jest przez Fundatorów. 

3. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony i może być w każdym czasie odwołany w całości lub 

częściowo.  

4. Złożenie rezygnacji przez członka Zarządu jest równoznaczne z wygaśnięciem jego mandatu. 

5. Przy powołaniu Zarządu określane są funkcje, które pełniły będą poszczególne powołane osoby.  

6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

7. Członkami Zarządu mogą być Fundatorzy.  

8. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu przy współpracy z pozostałymi jego członkami.  
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9. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji. 

10. Zarząd Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności 

ponad połowy jej członków, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.  

§ 19 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:  

1. Realizowanie zadań statutowych Fundacji.  

2. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.  

3. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a w szczególności wobec organów państwowych i innych 

organizacji. 

4. Zarządzanie majątkiem Fundacji. 

5. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji  i sporządzanie rocznego sprawozdania 

merytorycznego z działalności Fundacji oraz ich zatwierdzanie. 

6. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu.  

7. Uchwalanie regulaminu pracy. 

§ 20 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, na co 

najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadku braku takiej możliwości listem 

poleconym na co najmniej 14 dni przed spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

§ 21 

1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Fundator. 

3. Wynagrodzenia dla osób obsługujących działalność Fundacji i współpracujących z Fundacją określa 

w formie uchwały Zarząd. 

4. Członkom Zarządu przysługuje na zasadach ogólnych zwrot kosztów podróży służbowych. 

§ 22 

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą: 

1. Śmierci. 

2. Złożenia rezygnacji i dostarczenia rezygnacji do siedziby Fundacji za potwierdzeniem. 

3. Odwołania z funkcji. 

§ 23 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków.  

3. Rada Fundacji powoływana i odwoływana jest przez Fundatorów. 

4. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony i może być w każdym czasie odwołana                 

w całości lub częściowo.   

§ 24 

1. Pierwszy skład Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Fundatorzy na pierwszego Przewodniczącego 

Rady Fundacji wyznaczają Olesię Us  [PESEL: 95121811987]. Fundatorzy wyznaczają również 

członka Rady Fundacji, tj. Kamila Kaźmierczaka [PESEL: 88020811192].  
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§ 25 

Członkowie Rady Fundacji: 

1. Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi związku małżeńskim, we wspólnym 

pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

§ 26 

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą: 

1. Śmierci. 

2. Złożenia rezygnacji i dostarczenia rezygnacji do siedziby Fundacji za potwierdzeniem. 

3. Odwołania z funkcji. 

§ 27 

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku. 

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący, przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadku braku takiej 

możliwości listem poleconym na co najmniej 14 dni przed spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady Fundacji. 

 

Rozdział V 

Fundatorzy 

§ 28 

1. Fundatorzy powołują i odwołują członków Zarządu oraz Rady Fundacji.   

2. Fundatorzy mogą wejść w skład Zarządu lub Rady Fundacji, z wyłączeniem sytuacji wskazanej w   

§ 25, ust. 1.  

3. Fundatorzy zastrzegają sobie możliwość wpływu na działalność Fundacji, poprzez rozstrzyganie w 

sprawach zmiany celu lub zmiany statutu Fundacji, likwidacji Fundacji i ustalenia liczebności Zarządu 

i Rady Fundacji.  

4. Fundatorzy podejmują swoje decyzje w formie pisemnych postanowień.  

5. Fundatorzy podejmują postanowienia na wniosek członków Zarządu Fundacji, Rady Fundacji lub 

samodzielnie. 

Rozdział VI 

Sposób reprezentacji 

§ 29 

1. W sprawach majątkowych i niemajątkowych oświadczenia wymagane przepisami prawa składa 

Zarząd w liczbie minimum 2 członków Zarządu działających łącznie. 
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Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

  § 30 

1. Decyzję dotyczącą zmian w statucie podjąć może Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, 

która przedłożona zostaje do akceptacji Fundatorom.  

2. Decyzję dotyczącą zmian w statucie podjąć mogą Fundatorzy w drodze jednomyślnej decyzji.   

3. Zmiany statutu mogą dotyczyć również celów Fundacji. 

§31 

1. Dla efektywnej realizacji swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w 

drodze jednomyślnej uchwały i przy akceptacji ze strony Fundatorów. 

§32 

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podjąć może Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która 

przedłożona zostanie do akceptacji Fundatorom. Decyzja wchodzi w życie po akceptacji Fundatorów.  

2. Decyzję dotyczącą likwidacji Fundacji podjąć mogą Fundatorzy w drodze jednomyślnej decyzji.  

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

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

4. Momentem decydującym o likwidacji Fundacji jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie 

działalności zmierzałoby do niewypłacalności. 

5. O likwidacji Fundacji Prezes Zarządu zawiadamia ministra sprawującego nadzór nad Fundacją. 

6. O przeznaczeniu majątku Fundacji pozostałego po likwidacji decydują Fundatorzy.  

§33 

1. Zarząd Fundacji może ustanowić odznaki, medale honorowe, a także przyznawać nagrody oraz 

wyróżnienia honorowe osobom fizycznym, prawnym, instytucjom i organizacjom społecznym, 

zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

§34 

1. Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie, w terminie wynikającym z obowiązujących 

przepisów, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 

§35 

1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

 

  


