STATUT FUNDACJI NOWA KULTURA NA WARMII
Tekst jednolity z dnia 8.12.2008r.

I. Postępowanie ogólne
§1
Fundacja otrzymuje nazwę Fundacja Nowa Kultura na Warmii , a jej siedzibą jest miasto Olsztyn.
§2

1.Terenem działania fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Dla właściwego realizowania celów statutowych i gospodarczych Fundacja może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
§3
Fundacja posiada osobowość prawną.
§4

1.Fundacja działa na podstawie postanowień o fundacjach i statutu fundacji.
2.Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
II. Cele, zasady i formy działania fundacji
§5
Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego polegającą na realizacji następujących celów:
1. działania profilaktyczne i wychowawcze w celu ograniczenia przyczyn i skutków patologii
i zagrożeń społecznych w szczególności takich jak alkoholizm, narkomania i nikotynizm,
2. upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych służących wychowaniu człowieka wolnego
od wszelkich uzależnień szkodliwych społecznie i otwartego na potrzeby innych ludzi,
3. propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie idei ochrony środowiska, przyczynianie
się do harmonijnego współżycia z naturą i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
4. wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności przeciwko
uzależnieniom,
5. szerzenie idei kultury zabawy i rekreacji bez środków odurzających opartej na wzajemnym
szacunku i tolerancji,
6. udzielanie – w ramach posiadanych środków – pomocy: pozbawionym opieki,
niepełnosprawnym, rodzicom nie posiadającym warunków wychowania dzieci oraz innym ludziom
wymagającym szczególnej troski.
§6
1. Fundacja realizuje swoje cele przez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
2.W zakres działalności fundacji wchodzą zadania:
a) tworzenie i prowadzenie stale lub okresowo działających ośrodków wychowawczych mających
za zadanie w szczególności ograniczanie przyczyn i skutków zagrożeń wymienionych w § 5 ust.1
statutu,
b) realizowanie zorganizowanych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych
c)wieloaspektowe popieranie bezalkoholowej agroturystyki, rajdów, obozów wędrownych i
wycieczek krajoznawczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców osobowych i rodzinnych
służących prawidłowemu rozwojowi człowieka wolnego od nałogów i uzależnień
d) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz akcji społecznych, organizowania
spotkań towarzyskich, zabaw , festynów, pikników bezalkoholowych, koncertów muzycznych,
wystaw artystycznych i went dobroczynnych,
e) organizowanie spotkań, targów, kongresów, konkursów, wystaw, festiwali, seminariów i
konferencji,
f) organizowanie wycieczek, zielonych szkół, obozów letnich i zimowych,
g) prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, w tym wydawanie książek i czasopism o
tematyce związanej z celami statutowymi,
h) bezpośrednie udzielanie pomocy materialnej ludziom, którzy tej pomocy w szczególny sposób

potrzebują i nie mogą jej uzyskać z innych źródeł,
i) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa,
j) promowanie działalności młodych twórców, w ramach wychowania i profilaktyki
powoływanych w § 5 ust.1 Statutu,
k)świadczenie pomocy społecznej, z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania,
l) wspieranie finansowe prac remontowo-budowlanych zabudowań, w których realizowane są cele
fundacji,
m)tworzenie i utrzymanie grup (zespołów) ludzi pracujących stale lub doraźnie na rzecz realizacji
celów fundacji,
n)podejmowanie innych działań zgodnych z prawem w ramach działalności statutowej jakie okażą
się celowe dla rozwoju fundacji
o)rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz innych związanych z promocją i wspieraniem
celów statutowych,
p)współdziałanie z innymi instytucjami i ruchami w kraju i za granicą mającymi podobne cele.
q)współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz
podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie partnerstwa międzysektorowego,
r) współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą,
s) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach
dotyczących celów statutowych,
t) propagowanie informacji o możliwościach prawnego przeciwdziałania pojawiającym się
zagrożeniom ekologicznym,
u) inne działania realizujące cele statutowe.
4. Środki realizacji celów, wymienione powyżej, odpowiadają pozycji 87.9. Pozostała pomoc
społeczna z zakwaterowaniem i pozycji 88.9. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
według Polskiej Klasyfikacji Działalności zawartej w załączniku do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ( Dz.U. Nr
251, poz. 1885)
5. Dopuszcza się dokonywanie przez zarząd fundacji zmian celów fundacji – a to w każdym czasie
– mając na względzie zmieniające się warunki społeczne.
§7
1.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą .
2.Działalność gospodarcza fundacji może być prowadzona tylko w rozmiarach służących celom
fundacji i służyć jedynie pozyskiwaniu środków na działalność statutową.
§8
1.Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa. Sposób organizacji wewnętrznej
oddziałów i przedstawicielstw określa Zarząd Fundacji w stosownie podejmowanych uchwałach.
2.Fundacja może ustanowić odznaki, tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub
dla samej Fundacji.
II. Majątek fundacji
§9
Majątek fundacji stanowią:
1. składniki majątkowe wymienione w akcie ustanawiającym fundację,
2. składniki majątkowe nabywane przez fundację (ruchome i nieruchome),
3. darowizny, spadki, zapisy, składki, dotacje, subwencje oraz granty,
4. wpływy z udziałów fundacji w działalności innych podmiotów gospodarczych.
5. wpływy z odpłatnego zakresu działalności
III. Organy Fundacji
§ 10
1.Organem kierującym działaniem Fundacji jest Zarząd powołany przez Fundatora.
2.Wewnętrzną pracę Zarządu reguluje uchwalony Regulamin Zarządu.

§ 11
Zarząd fundacji
1.Zarząd fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na zewnątrz.
2.Do kompetencji Zarządu fundacji należy przede wszystkim:
a)ustalenie ogólnych kierunków działania i realizacja celów fundacji,
b)dokonywanie zmian treści statutu fundacji,
c)uzupełnianie i dokonywanie zmian składu osobowego zarządu fundacji
d)organizowanie i prowadzenie działalności fundacji zgodnie z jej statutem i obowiązującymi
przepisami,
e)reprezentowanie fundacji na zewnątrz,
f)sporządzanie planów pracy i budżetu, ustalanie okresowych i zagadnieniowych programów
działalności fundacji,
g)sprawowanie zarządu i decydowanie w sprawach majątkowych fundacji,
h)ustanawianie pełnomocników fundacji,
i)zatrudnianie i zwalnianie pracowników fundacji, tworzenie i likwidowanie ośrodków i zespołów
ludzi działających w ramach fundacji oraz nadzorowanie ich działalności,
j)organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
k)decydowanie w sprawach podziału, łączenia bądź likwidacji fundacji.
l)przyjmowanie i zwalnianie pracowników zatrudnionych przez fundację a także decydowanie w
innych sprawach osobowych tych pracowników.
§ 12
1.Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym: prezesa, sekretarza i członka
2.Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes
Fundacji, członek Zarządu upoważniony pisemnie przez Prezesa bądź pełnomocnik Zarządu.
§ 13
1.
W imieniu zarządu działa Prezes, a w czasie jego nieobecności sekretarz, członek zarządu
bądź pełnomocnik Zarządu, w kolejności ustalonej przez Prezesa Fundacji.
2.
Jeżeli czynności prawne dokonywane w imieniu Fundacji obejmują rozporządzenie prawem,
którego wartość przekracza sto tysięcy złotych, do skuteczności oświadczenia woli wymagane jest
współdziałanie wszystkich członków zarządu.
IV. Postanowienia końcowe
§ 14
W przypadku podjęcia prawomocnej uchwały zarządu fundacji o rozwiązaniu fundacji, lub w razie
likwidacji fundacji na mocy ustawy w innym trybie, zarząd fundacji wyznacza jej likwidatora,
określa sposób likwidacji fundacji i przeznaczenia majątku fundacji zgodnie z celami fundacji.
§ 15
Postanowienia niniejszego statutu obowiązują od dnia wpisania fundacji do rejestru fundacji.

