STATUT FUNDACJI
„MORZE INSPIRACJI”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 Nazwa i podstawy jej działania
1. Fundacja pod nazwą „ Morze Inspiracji” zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”,
ustanowiona przez Jolantę Kwiatkowską zwaną dalej „Fundatorem ” aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Brzozowskiego w kancelarii
notarialnej w Nowym Dworze Gdańskim dnia 10.04.2015 r. Repertorium A Nr
2347/2015, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o
fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień
niniejszego Statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną uzyskaną z chwilą wpisania do Krajowego
Rejestru Sądowego.
3. Fundacja używa oznak i pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 2 Siedziba
Siedzibą Fundacji jest Jantar w gminie Stegna

§ 3 Zasięg terytorialny
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celów społecznych i gospodarczych Fundacja może
prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej, zgodnie z obowiązującym
porządkiem prawnym.
3. Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla
prowadzenia swojej działalności statutowej
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
5. Fundacja może być członkiem założycielem oraz członkiem zbiorowym związków,
stowarzyszeń, oraz innych organizacji społecznych krajowych oraz zagranicznych.
Decyzję o przystąpieniu do powyższych ciał podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
uchwały przy akceptacji Fundatora .

1

§ 4 Czas trwania
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5 Nadzór

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister właściwy dla spraw społecznych.

§ 6 Nagrody i Wyróżnienia

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym
nieposiadającym osobowości prawnej, osobom prawnym oraz organizacjom i
stowarzyszeniom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE, SPOSOBY I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7 Cele
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności Rzeczpospolitej
Polskiej , w szczególności:
1) podejmowanie inicjatyw dla pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych na
rzecz rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej;
2) wspieranie placówek, organizacji pozarządowych, grup społecznych i osób
fizycznych, działających na rzecz i na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
3) wsparcie prawne i merytoryczne inicjatyw podejmowanych dla realizacji celów
służących rozwojowi Rzeczypospolitej Polski;
4) wspieranie rozwoju kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych
zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej;
5) upowszechnianie idei samorządności i samorządu;
6) działalność na rzecz propagowania równości płci;
7) promocja oraz pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw służących rozwojowi społeczno
– gospodarczemu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ulokowanych na jej terenie
podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie:
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a) ochrony środowiska i przedsięwzięć o charakterze ekologicznym, a także
rozwijających infrastrukturę oraz bazę turystyczno – rekreacyjną,
b) inicjowania i wspierania przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy w celu
łagodzenia miejscowego bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy,
c) opracowywania i realizacji projektów i programów przewidzianych dla organizacji
pozarządowych, przedsiębiorstw i samorządów,
d) ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych,
e) przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
f) podejmowania działań dla rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem wyrównywania szans dla słabszych rejonów wiejskich,
g) tworzenia, opracowywania i finansowania programów i analiz dotyczących
rozwoju społeczno – gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej o oraz
monitorowania prowadzonych w tym zakresie działań,
h) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
i) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
j) nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu,
k) rozwoju i pielęgnacji kultury materialnej Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
obiektów zabytkowych,
l) promocji i organizacji wolontariatu,
m) ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
n) działań na rzecz integracji europejskiej,
o) działalności na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i
osób fizycznych,
p) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka,
q) wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
r) wspierania działań związanych z rozwojem ekonomii społecznej.

§ 8 Sposoby realizacji celów
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) współdziałanie i współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi,
których działanie pomaga w realizacji celów Fundacji, w szczególności poprzez:
a) współfinansowanie i promocję walorów turystycznych i rekreacyjnych
Rzeczypospolitej Polski,
b) bezpłatne pośredniczenie w zatrudnieniu bezrobotnych, w tym prowadzenie bazy
danych o miejscach pracy w makroregionie pomorskim,
c) podejmowanie działań oraz inicjatyw wspomagających tworzenie, rozwój i
funkcjonowanie przedsiębiorstw: budowlanych, wytwórczych i usługowych,
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2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

d) wspieranie i organizowanie współpracy osób zainteresowanych podjęciem
działalności gospodarczej z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej,
e) współpracę z innymi organizacjami i instytucjami państwowymi: gospodarczymi i
społecznymi oraz samorządami, mającą na celu współfinansowanie rozwoju
gospodarczego i społecznego środowisk lokalnych,
f) prowadzenie działań zwiększających aktywność mieszkańców w podejmowaniu
działalności gospodarczej poprzez prowadzenie szkoleń, kursów i konferencji,
g) finansowanie publikacji i opracowań propagujących cele Fundacji, a także
współpracę z lokalnymi i regionalnymi mediami,
h) współfinansowanie programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
i) współfinansowanie programów pomocy rodzinom wielodzietnym, patologicznym,
osobom samotnym, bezdomnym, chorym, bezrobotnym,
j) współfinansowanie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych,
k) współfinansowanie programów kulturalnych, sportowych i społecznych
l) współfinansowanie programów z zakresu ochrony środowiska,
m) współfinansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży,
n) współfinansowanie szkoleń dla bezrobotnych, niepełnosprawnych, wolontariuszy,
o) współfinansowanie programów edukacyjnych, wychowawczych i sportowych,
p) współfinansowanie programów z zakresu rozwoju demokracji i promocji postaw
obywatelskich,
q) współfinansowanie programów z zakresu utrzymania obiektów zabytkowych;
skupianie wokół Fundacji przedstawicieli nauki, życia gospodarczego, politycznego i
społecznego z kraju i z zagranicy, w celu tworzenia lobby przychylnego celom
Fundacji;
wymianę doświadczeń, prowadzenie działalności szkoleniowej i konsultacyjnej;
wymianę kulturalną, prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej i
promocyjnej;
przygotowywanie przedsięwzięć i programów umożliwiających podejmowanie
nowych inwestycji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
gromadzenie i dokumentowanie danych związanych z celami i działalnością Fundacji;
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
prowadzenie programów stypendialnych.

§9
1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również na podstawie odrębnych umów
współuczestniczyć ze zbieżnymi z celami Fundacji działaniami innych podmiotów.
2. Fundacja może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych
i zagranicznych o podobnym profilu działania.
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§ 10 Przedmiot działalności statutowej nieodpłatnej
Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji oznaczonej zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
1. 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
2. 18.12.Z Pozostałe drukowanie
3. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
4. 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
5. 58.11.Z Wydawanie książek
6. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
7. 58.13.Z Wydawanie gazet
8. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
9. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
10. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
Telewizyjnych
11. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
i programami telewizyjnymi
12. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
Telewizyjnych
13. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
14. 59.20.Z Działalność zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
15. 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
16. 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
17. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
18. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
19. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
20. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
i podobna działalność
21. 63.12.Z Działalność portali internetowych
22. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
23. 23.70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
24. 24. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania
25. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych
26. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
27. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
telewizji
28. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych
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29. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet)
30. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach
31. 74.20.Z Działalność fotograficzna
32. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
33. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
34. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników
35. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
36. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
37. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
38. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
39. 82.99.Z Pozostałą działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana
40. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
41. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
42. 85.59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
43. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukacji
44. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
45. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
46. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
47. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawie przedstawień artystycznych
48. 90.04.Z działalność obiektów kulturalnych
49. 91.01.A Działalność bibliotek
50. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
51. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
52. 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 11 Przedmiot działalności statutowej odpłatnej
Przedmiotem działalności statutowej odpłatnej Fundacji oznaczonej zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
1. 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
2. 18.12.Z Pozostałe drukowanie
3. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
6

4. 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
5. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach
6. 58.11.Z Wydawanie książek
7. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
8. 58.13.Z Wydawanie gazet
9. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
10. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
11. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
12. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
i programami telewizyjnymi
13. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
14. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
15. 59.20.Z Działalność zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
16. 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
17. 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
18. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
19. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
20. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
21. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność
22. 63.12.Z Działalność portali internetowych
23. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
24. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
25. 70.22.Z prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe doradztwo w
zakresie
26. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
27. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
28. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio
i telewizji
29. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych
30. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
w mediach elektronicznych (Internet)
31. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach
31. 74.20.Z Działalność fotograficzna
32. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
33. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
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78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników
34. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
35. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
36. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
37. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
38. 82.99.Z Pozostałą działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana
39. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
40. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
41. 85.59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
42. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukacji
43. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
44. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
45. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
46. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawie przedstawień artystycznych
47. 90.04.Z działalność obiektów kulturalnych
48. 91.01.A Działalność bibliotek
49. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
50. 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

ROZDZIAŁ III
MAJATEK FUNDACJI I DOCHODY
§ 12 Majątek
1. Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł oraz środki
finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
jej celów.

§ 13 Dochody
1. Fundacja może czerpać dochody z następujących źródeł:
a) darowizn, dotacji, subwencji, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń
majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby
fizyczne i prawne
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b) dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych prowadzonych przez Fundację
lub na jej rzecz
c) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
d) dochodów z majątku Fundacji,
e) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego.

§ 14 Gospodarowanie majątkiem Fundacji
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do Fundatora, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi Fundator ,
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 Fundatora, członków organów lub
pracowników Fundacji 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 Fundatora, członków organów lub
pracowników Fundacji 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 Fundator,
członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 15
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16
Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych, zgodnie z
ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszty działalności samej Fundacji.
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§ 17
W razie 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 i zobowiązania.
Czynność ta musi uzyskać akceptacje Fundatora

§ 18
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych
w odrębnych przepisach, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

ROZDZIAŁ IV
KOMPETENCJE I ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW FUNDACJI
§ 19 Organy Fundacji
Organami Fundacji są
1) Zarząd Fundacji, który kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na
zewnątrz,
2) Komisja Rewizyjna, stanowiąca organ kontroli wewnętrznej.

§ 20 Skład zarządu

1. Zarząd składa się od jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu i pozostałych
Członków Zarządu, powoływanych przez Fundatora.
2. Fundator postanawia, że pierwszy zarząd Fundacji jest jednoosobowy i Pierwszego
Prezesa Zarządu wyznacza w osobie Lili Anny Olszewskiej córki Jana i Sabiny.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji,
b) odwołania przez Fundatora,
c) śmierci, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności uniemożliwiającej
pełnienie funkcji członka Zarządu,
d) skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji mogą być zatrudnieni na
podstawie umowy o pracę i wynagradzani według ustalonych zasad.
5. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony, z tym że Fundator może w każdym
czasie odwoływać Zarząd, poszczególnych jego członków, w tym Prezesa Zarządu.
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6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jego członków. W przypadku równiej ilości głosów – decyduje głos Prezesa
Zarządu.
7. Zarząd Fundacji dla lepszego jej działania może powołać Radę Fundacji oraz Rady
Programowe

§ 21 Zmiana Fundatora

W razie śmierci Fundatora w jego miejsce wstępuje osoba wcześniej przez niego wskazana.
W przypadku braku wskazania, w miejsce Fundatora wstępuje osoba wybrana przez jego
spadkobierców. Powyższą zasadę stosuje się do kolejnych następców Fundatora.

§ 22 Kompetencje zarządu
Do kompetencji Zarządu należy:
a) podejmowanie uchwały w sprawie połączenia z inną fundacją,
b) podejmowanie uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji,
c) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji,
d) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Fundacji i członków Zarządu
Fundacji przy akceptacji Fundatora
e) opracowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz sprawozdań z ich
wykonania,
f) gospodarowanie majątkiem Fundacji i rozporządzania nim,
g) przyjmowanie subwencji, spadków, zapisów i darowizn,
h) ustalanie zasad zatrudnienia i wynagradzania pracowników zajmujących się statutową
i gospodarczą działalnością Fundacji, w szczególności zawieranie i rozwiązywanie
umów o pracę,
i) koordynacja i wykonywanie przez Fundację obowiązków wynikających z przepisów
o rachunkowości, w tym wyznaczanie pomiotu odpowiedzialnego za prowadzenie lub
weryfikację ksiąg, ewidencji i innych urządzeń wymaganych przepisami prawa,
j) koordynacja i wykonywanie przez Fundację obowiązków w zakresie rozliczeń
podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz innych należności
publicznoprawnych, w tym wyznacza pomioty odpowiedzialne za przygotowywanie
i składanie deklaracji, zeznań, informacji i innych wymaganych prawem dokumentów,
k) wykonanie wszelkich wymaganych prawem obowiązków informacyjnych oraz
dokonanie zgłoszeń do właściwych urzędów,
l) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych i osób
zatrudnionych w Fundacji oraz wolontariuszy pracujących na jej rzecz jak i
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
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§ 23. Posiedzenie Zarządu
1. Zarząd odbywa posiedzenie w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż dwa razy w
roku.
2. Posiedzenie Zarządu przygotowuje i zwołuje przynajmniej 1 (jeden) członek Zarządu
z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) Fundatora
b) Komisji Rewizyjnej.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszone osoby

§ 24
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający
łącznie.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa
Prezes Zarządu.
3. Do prowadzenia zakładu lub innej wyodrębnionej działalności Zarząd Fundacji może
ustanowić pełnomocnika.
4. W sprawach ze stosunku pracy Prezes Zarządu lub pełnomocnik, o którym mowa w
ust. 3, pełnią funkcje pracodawcy.
5. Zarząd wykonuje swoje funkcje przy pomocy Biura Fundacji.

§ 25 Rady Programowe
Zarząd Fundacji może powołać, jako ciała doradcze, Rady Programowe do
poszczególnych rodzajów działalności. Członków Rady Programowej powołuje Zarząd
Fundacji jednomyślną uchwałą.
§ 26
Sposób zwoływania posiedzeń oraz warunki podejmowania uchwał określa Regulamin
Pracy Rady Programowej uchwalany jednomyślnie przez Zarząd Fundacji.

§ 27
Członkom Rady Programowej może przysługiwać wynagrodzenie z tytułu pełnienia przez
nich funkcji, które jest przyznawane jednomyślnie przez Zarząd Fundacji.
§ 28
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Rady Programowe nie są organami Fundacji i spełniają jedynie funkcje doradcze i
opiniodawcze.

§ 29 Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Fundacji.
Zasady działania Komisji Rewizyjnej
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i
sekretarz, których powołuje i odwołuje Fundator
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeb lub na
żądanie każdego członka Komisji, nie rzadziej niż raz na pół roku.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1) być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 30 Kompetencje Komisji Rewizyjnej
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Fundacji;
2) przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie
wyjaśnień;
3) składanie sprawozdania Radzie Fundacji wraz z oceną działalności Fundacji;

ROZDZIAL V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 31
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą
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2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona na podstawie regulaminu
ustalonego przez Zarząd.
3. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację w rozmiarach
służących realizacji jej celów statutowych.
4. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa
w stosunku do działalności pożytku publicznego.
5. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego
na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że
grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub
materialną w stosunku do społeczeństwa.

§ 32
Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego oraz nabywać względnie zbywać udziały
lub akcje w spółkach kapitałowych przy akceptacji Fundatora
§ 33
Fundacja może tworzyć dla realizacji konkretnych celów Fundacji różne fundusze celowe w
drodze uchwały Zarządu Fundacji przy akceptacji Fundatora .
§ 34
Dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn przeznacza się wprost na realizację
celów statutowych Fundacji, chyba że testator lub darczyńca postanowi inaczej.
§ 35
Każdy ofiarodawca na rzecz Fundacji zostaje wpisany do Księgi Ofiarodawców Fundacji
Morze Inspiracji

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36 Zmiana statutu
1. Statut Fundacji może być zmieniony.
2. Zmiana statutu wymaga uchwały Zarządu Fundacji i zgody Fundatora.
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3. Zmiana statutu dotycząca: celu Fundacji, warunków połączenia z inną Fundacją oraz
warunków likwidacji dokonywana jest w drodze jednomyślnej uchwały zarządu
Fundacji przy akceptacji Fundatora.

§ 37 Likwidacja Fundacji
1. Fundacja może ulec likwidacji jedynie w przypadku:
a) osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona,
b) wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucji bądź instytucjom
działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w tym celu przez
Fundatora, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
3. Likwidację Fundacji prowadzi jej ostatni Zarząd.

§ 38 Połączenie z inną Fundacją
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały przy
akceptacji Fundatora

§ 39
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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