załącznik do uchwały nr 3/2020 z dnia 23.06.2020

Statut Fundacji Dziedzictwa Morskiego
Tekst jednolity z dnia 23.06.2020r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja Dziedzictwa Morskiego, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z
dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Dom Armatorski POLsail sp. z o.o. z siedzibą w
Gdańsku, zwany dalej Fundatorem aktem notarialnym z dnia 22.05.2020r. sporządzonym
przez notariusza E. Dorotę Drożdż Rep. A nr 2.294/2020.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może dla celów współpracy z partnerami zagranicznymi posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w języku angielskim „Maritime Heritage Trust”.
5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, jednak może ją podjąć po uprzedniej
zmianie statutu w tym zakresie.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
§4
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się
do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§5
Celem Fundacji jest działalność na rzecz zachowania i upowszechniania dziedzictwa
morskiego Polski i Europy, szczególnie w zakresie kultywowania tradycji morskich,
propagowania i nauczania rzemiosł tradycyjnych, edukacji morskiej oraz ochrony jednostek
morskich o wartości historycznej.
§6
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a.
działalność edukacyjną i popularyzatorską w zakresie tradycji i kultury morskiej,
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organizowanie i udział w imprezach promujących tradycje i kulturę morską,
organizowanie programów edukacyjnych i społecznych obejmujących cele Fundacji
dla młodzieży i dorosłych, adresowanych w szczególności do grup zagrożonych
patologią,
organizowanie rejsów promujących tradycje i kulturę morską,
organizację tradycyjnych rejsów żeglarskich na jednostkach o wartości historycznej,
upowszechnianie i edukację w zakresie dobrych praktyk morskich,
propagowanie i nauczanie rzemiosł tradycyjnych, w tym w szczególności
szkutnictwa, takielarstwa, kowalstwa okrętowego,
edukacja i działania odtworzeniowe w zakresie dawnych technologii okrętowych, w
tym w zakresie budowy nitowanych kadłubów okrętowych oraz maszyn parowych,
działania na rzecz popularyzacji, zachowania i ochrony jednostek morskich o
wartości historycznej,
działania na rzecz przywrócenia na wodę jednostek o dużym znaczeniu
historycznym dla morskiej historii Polski i Europy,
działania artystyczne promujące kulturę marynistyczną,
prowadzenie działalności fotograficznej i wydawniczej w zakresie realizacji celów
statutowych,
organizowanie seminariów i konferencji obejmujących swym zakresem cele
statutowe Fundacji,
monitorowanie stanu i zmian przepisów prawa obejmujących swym zakresem cele
statutowe Fundacji,
fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin
najbiedniejszych,
współpracę z samorządem, organami administracji publicznej i organizacjami
pozarządowym w zakresie realizacji celów statutowych.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§7
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§8
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji od osób prawnych,
c. zbiórek publicznych,
d. majątku fundacji,
e. odsetek i lokat bankowych.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie
na działalność statutową.
Rozdział IV. Władze Fundacji
§9
Władzą wykonawczą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji
§ 10
1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Kolejny skład jest wybierany przez Zarząd za
zgodą Fundatora.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu,
5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Fundatora przed
upływem kadencji.
6. W przypadku rezygnacji, utraty praw obywatelskich, śmierci lub odwołania członka
zarządu powoływany jest kandydat wskazany przez Zarząd za zgodą Fundatora. Jeśli
Zarząd był jednoosobowy kolejnego członka powołuje Fundator.
7. W przypadku likwidacji Fundatora jego kompetencje przejmuje Zarząd.
§ 11
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
§ 12
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni
przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W
przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 13
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest Prezes Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch
członków zarządu działających łącznie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 14
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora. Zmiana może
dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim lub rozpoczęcia działalności
gospodarczej.
§ 15
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.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator w porozumieniu z
Zarządem. W przypadku likwidacji Fundatora jego kompetencje przejmuje Zarząd.
§ 16
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i
dziedzictwa narodowego oraz ministra właściwego ds. gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator, a w przypadku jego likwidacji Zarząd Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

