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STATUT FUNDACJI 

 

FUNDACJA im. STANISŁAWA FLISA 

„ARCHIWA POMORSKIE” 

 

 

Postanowienia ogólne 

  

 § 1.   

Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez 
Iwonę Flis, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej 
Agnieszka Białaszewska, Monika Sowińska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Piekarniczej 2A,  
80-126 Gdańsk, Repertorium A nr 1859/2015, w dniu 13 lipca 2015 roku.  

  

  

§ 2.  

1. Fundacja posiada osobowość prawną.  

2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 
oraz postanowień niniejszego statutu.  

  

§ 3.  

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.  

2. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.  

3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami prawa.  

 

§ 4.  

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.  

2. Fundacja może używać nazwy w języku angielskim: „Stanislaw Flis Pomerania Archives 
Foundation” oraz posługiwać się tłumaczeniem nazwy w innych językach obcych. 

3. Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, biura, a także przystępować do innych 
organizacji.  

4. 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.  

  

 

Cele i zasady działania Fundacji 

  

§ 5.  

1. Fundacja została utworzona dla ochrony, kultywowania i upowszechniania zasobów 
kulturowych i historycznych, w tym archiwaliów oraz obiektów kultury materialnej związanych 
z tradycją lokalną i regionalną Pomorza oraz jego historią.  
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2. Celem Fundacji jest inspirowanie do głębszego poznania i wykorzystania dziedzictwa 
kulturowego i historycznego, w tym zwłaszcza dotyczącego Pomorza, poprzez działalność 
w zakresie kultury i sztuki, turystyki, rekreacji i hobby, edukacji i wychowania, naukowo-
badawczym i badań naukowych, międzynarodowym oraz branżowym. 

 

§ 6.  

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

a) prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności naukowej, badawczej, wydawniczej, 
edukacyjnej i kulturalnej;  

b) opracowywanie i wydawanie materiałów i publikacji, w tym czasopism i książek, służących 
promowaniu realizowanych celów i przedsięwzięć;  

c) upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o archiwaliach i archiwistyce, ze szczególnym 
uwzględnieniem wiedzy o archiwach znajdujących się na Pomorzu oraz dorobku 
pomorskich archiwistów;  

d) promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w badaniach naukowych, 
m.in. z dziedziny archiwistyki i historii; oraz współpraca pomiędzy nauką i biznesem 
w tym zakresie; 

e) rozwijanie wiedzy w zakresie metodyki postępowania z dokumentacją, zwłaszcza instytucji 
społecznych i kulturalnych, związków, stowarzyszeń, rodzin i osób prywatnych, w tym jej 
gromadzenia, opracowania, przechowywania, udostępniania i upowszechniania informacji 
o niej; 

f) gromadzenie, opracowywanie i ewidencjonowanie, digitalizację, przechowywanie, 
zabezpieczanie i konserwację oraz udostępnianie dokumentacji, zwłaszcza instytucji 
społecznych i kulturalnych, związków, stowarzyszeń, rodzin i osób prywatnych, a także 
obiektów kultury materialnej związanych z tradycją lokalną i regionalną, w tym kaszubską 
i marynistyczną oraz upowszechnianie informacji o nich; 

g) identyfikację, inwentaryzację i digitalizację danych dotyczących nekropolii Pomorza 
oraz ich renowację; 

h) organizowanie wydarzeń kulturalnych, naukowych i popularno-naukowych związanych 
z tematyką archiwalną, historyczną (z włączeniem archeologii, genealogii oraz innych nauk 
pomocniczych historii) i regionalną oraz dokumentowanie i upowszechnianie ich przebiegu 
i rezultatów; 

i) działania na rzecz promowania spuścizny kulturowej i historycznej Pomorza jako części 
dziedzictwa światowego, w tym współpracę z organizacjami polonijnymi 
oraz emigracyjnymi; 

j) działania na rzecz środowiska historyków, archiwistów, genealogów, humanistów 
i upowszechniania ich dorobku; 

k) prowadzenie archiwów i bibliotek; 

l) działalność hobbystyczną, kluby i koła zainteresowań, kluby kolekcjonerów, 
w tym modelarskie; 

m) organizację szkoleń, warsztatów, spotkań i innych przedsięwzięć edukacyjnych, 
informacyjnych i promocyjnych – dla dzieci, młodzieży i dorosłych – z dziedzin zbieżnych 
z celami Fundacji;  

n) organizowanie konkursów, przyznawanie stypendiów i nagród dla osób zaangażowanych 
w prace zbieżne z celami Fundacji; 

o) angażowanie sektora biznesu w działania Fundacji;  

p) organizację zbiórek publicznych i aukcji z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji;  

q) nawiązywanie i rozwijanie współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, 
badawczymi, oświatowymi i kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, organizacjami 
związkowymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi, a także osobami fizycznymi, 
w zakresie zbieżnym z celami Fundacji; 
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r) wymianę doświadczeń z osobami i podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie 
zbieżnym z celami Fundacji; 

s) promocję i organizację wolontariatu. 

2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających 
fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji. 

 

§ 7.  

1. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną.  

2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań 
należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.  

  

§ 8.  

Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako  zastępowanie instytucji 
państwowych i samorządowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.  

  

  

Majątek i dochody Fundacji 

  

§ 9.  

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 1 000,00 zł oraz inne mienie nabyte 
przez Fundację w toku działania.  

  

§ 10.  

1. Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących z majątku założycielskiego 
Fundacji oraz m.in. z:  

a) spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń 
majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne 
i prawne;  

b) wpływów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację na podstawie 
odpowiednich zezwoleń;  

c) sponsoringu;  

d) oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania 
obligacji skarbowych skarbu państwa; 

e) odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych 
we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.  

3. Fundator mocą uchwały Fundatora lub Zarząd Fundacji mocą uchwały Zarządu przyjętej 
większością głosów mogą podjąć decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej na zasadach 
określonych w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173 
poz. 1807 z późniejszymi zmianami). W przypadku podjęcia działalności gospodarczej przez 
Fundację pochodzące z niej zyski mogą służyć wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji. 

 

§ 11.  

1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację może być użyta wyłącznie na realizację celów 
Fundacji.  
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§ 12.  

1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:  

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu czyichkolwiek zobowiązań majątkiem Fundacji;  

b) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji 
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba 
że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych 
Fundacji.  

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli Fundatora (spadkobierców 
lub donatorów).  

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

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania 
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 
W innych przypadkach Zarząd odrzuci spadek. 

 

  

Władze Fundacji 

  

§ 13.  

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.  

  

  

Zarząd Fundacji 

  

§ 14.  

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków Zarządu.  

2. Fundator wchodzi w skład Zarządu jako jego Prezes.  

3. Zarząd wybiera z grona swoich członków przynajmniej dwóch Wiceprezesów Zarządu.  

4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator na 5-letni okres kadencji. 

5. Kolejni członkowie Zarządu są powoływani uchwałą Zarządu podjętą większością głosów. 

6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

7. W razie śmierci Fundatora bądź jego pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu 
Prezes Zarządu zostanie wybrany przez członków Zarządu spośród członków aktualnego 
składu Zarządu.  

8. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek: 

a) śmierci członka Zarządu; 

b) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Zarządu; 

c) odwołania członka Zarządu innego niż Fundator w drodze uchwały podjętej 
przez wszystkich innych członków Zarządu lub w drodze decyzji podjętej przez Fundatora. 

9. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za swoją pracę.  

 

§ 15.  

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  
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2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:  

d) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;  

e) uchwalanie regulaminów;  

f) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;  

g) dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych 
przez Fundację w celu osiągania jej celów statutowych zgodnie z misją Fundacji, 
programami działalności, Statutem oraz aktualnie obowiązującym prawem;  

h) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 
Fundacji;  

i) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 
organów;  

j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;  

k) udzielanie pełnomocnictw;  

l) tworzenie i organizowanie biura Fundacji oraz niezbędnych stałych lub doraźnych 
jednostek i komórek organizacyjnych wraz z nadaniem regulaminu organizacyjnego 
i określenie zasad i zakresu działania;  

m) podejmowanie decyzji w sprawach połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.  

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach – w formie uchwał zwykłą większością głosów 
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.  

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni pisemnie lub e-mailowo wszyscy członkowie Zarządu 
w terminie 5 dni przed posiedzeniem.  

5. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie merytoryczne 
i finansowe z działalności Fundacji.  

6. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów 
oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich 
opracowań.  

  

  

Sposób reprezentacji 

  

§ 16.  

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji lub Wiceprezes Zarządu i jeden 
członek Zarządu. 

  

  

Zmiana Statutu 

  

§ 17.  

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator po zasięgnięciu opinii Zarządu.  
2. W przypadku śmierci Fundatora bądź jego pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka 

Zarządu decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd w drodze uchwały zapadającej 
jednogłośnie. Zmiany statutu mogą m.in. dotyczyć rozszerzenia listy celów, dla realizacji 
których Fundacja została  ustanowiona  i  określonych  w  akcie założycielskim. 
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Połączenie z inną fundacją 

  

§ 18.  

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.  

  

§ 19.  

1. 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 Fundatora.  

2. W przypadku śmierci Fundatora bądź jego pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka 
Zarządu decyzje w sprawach połączenia z inną fundacją podejmuje Zarząd. 

  

  

Likwidacja Fundacji 

  

§ 20.  

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 Fundator. 

3. W przypadku śmierci Fundatora bądź jego pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka 
Zarządu likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd. 

  

§ 21.  

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu 
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora. 

2. W przypadku śmierci Fundatora bądź jego pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka 
Zarządu decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd. 

  

§ 22.  

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały 
Fundatora lub w przypadku jego śmierci bądź pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu 
mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.  


