STATUT.
Fundacji Joanny Lamparskiej na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego „Projekt Historia”
z siedzibą we Wrocławiu

Statut
I. Postanowienia ogólne.
§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja Joanny Lamparskiej na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego „Projekt Historia” , zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Joannę Lamparską, córkę Janusza i Janiny, zamieszkałą we
Wrocławiu przy ulicy Wojciecha Korfantego 27 legitymującą się dowodem
osobistym Seria ANW 502419, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Włodkowica 10/17
zawartym przed notariuszem Katarzyną Obrocką - Walus, Repertorium A nr
46/2014 z dnia 13 stycznia 2014 roku, działa na podstawie 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 24.04.2003 (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
§ 4.
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania wyznaczonych w statucie celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5.
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, a także przystępować do
spółek i fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w § 22 Statutu.
§ 6.
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.
§ 7.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 8.
Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 9.
Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
II. Podstawowe Cele i Zasady działania Fundacji
§ 10.
Celem niniejszej Fundacji jest prowadzenie badań historycznych, propagowanie turystyki, krajoznawstwa i wiedzy historycznej o Polsce oraz poszukiwania i odzyskiwanie zaginionych dóbr kultury narodowej.
§ 11.
Statutowe cele Fundacji realizowane będą poprzez:
a.) badanie historii i kultury Rzeczpospolitej Polskiej,
b.) promowanie i rozpowszechnianie historii i kultury Rzeczpospolitej Polskiej,
c.) promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych Rzeczpospolitej
Polskiej,
d.) promowanie walorów przyrodniczych Rzeczpospolitej Polskiej,
e.) promowanie i ochrona sztuki i architektury Rzeczpospolitej Polskiej,
f.) ochrona dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego Rzeczpospolitej
Polskiej,
g.) badanie i dokumentacja nieznanych epizodów z historii Rzeczpospolitej
Polskiej,
h.) badanie i dokumentacja migracji zaginionych dzieł sztuki,
i.) dokumentacja, inwentaryzacja i badanie historycznych obiektów militarnych,
j.) ochrona zabytków oraz innych dóbr kultury,
k.) prowadzenie terenowych badań historycznych, archeologicznych oraz
prac eksploracyjnych,
l.) edukacja regionalna,
m.)
integracja i współpraca w ramach regionów przygranicznych,
n.) tworzenie programów edukacyjnych oraz działania prowadzące do poznania i popularyzacji historii Polski,
o.) podejmowanie działań mających na celu zwiększanie atrakcyjności zabytków,
p.) organizowanie imprez o charakterze masowym propagujących wiedzę
historyczna o Polsce i jej zabytkach,
q.) wzmocnienie obecności historii Polski w światowym i europejskim środowisku działającym na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,
r.) prowadzenie działalności na rzecz dobra publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
s.) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
t.) wspieranie dziedzictwa historyczno-kulturowego przez propagowanie i
podejmowanie inicjatyw zmierzających do odzyskania utraconych, zagrabionych, zaginionych, bądź też ukrytych dóbr kultury,

u.) wspieranie i prowadzenie badań nad dziedzictwem narodowym przez
inicjowanie i samodzielne, lub wspólne z innymi osobami prawnymi i
fizycznymi, prowadzenie kwerend archiwalnych, których celem jest poznanie historii oraz prowadzenie prac w celu odnalezienia i odzyskania
dokumentów archiwalnych, w szczególności dotyczących strat i odszkodowań wojennych, restytucji i rewindykacji mienia, zaginionych,
zagrabionych, lub ukrytych dóbr kultury,
v.) ustanawianie i fundowanie nagród dla osób wnoszących znaczący
wkład w poznanie historii i kultury Rzeczpospolitej Polskiej,
w.) wydawanie i dystrybucję materiałów, książek, oraz tłumaczenia na język polski tekstów obcojęzycznych,
x.) organizowanie konferencji naukowych propagujących wiedzę historyczna o Polsce i jej zabytkach
y.) organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
z.) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych
aa.)
fundowanie stypendiów,
bb.)
organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży
cc.)
Umożliwienie osobom szczególnie pokrzywdzonym przez życie
poznawania walorów turystycznych i historycznych Rzeczpospolitej
Polskiej.
§ 12.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych
osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
III. Działalność pożytku publicznego Fundacji
1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań
publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku
publicznego. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością
Fundacji.
2. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
IV. Majątek Fundacji
§ 13.
1. Majątek Fundacji składa się z Funduszu Założycielskiego oraz dochodów uzyskanych przez Fundację w trakcie jej działalności.
2. Dochody Fundacji pochodzą z:
a.) darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych;
b.) dotacji, datków i subwencji osób prawnych;
c.) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, na których przeprowadzenie Fundacja uzyska stosowne zezwolenie;
d.) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;

e.) dochodów z majątku Fundacji w tym zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą
§ 14.
1. Fundusz Założycielski składa się z kwoty zadeklarowanej przez osobę Fundatora (założyciela Fundacji) w ustanawiającym Fundację oświadczeniu woli z dnia 13 stycznia 2014 roku, zarejestrowanym w Kancelarii Notarialnej notariusz Katarzyny Obrockiej - Walus we Wrocławiu przy ulicy
Włodkowica 10/17, pod numerem Repertorium A nr 46/2014
2. Z Funduszu Założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację przeznacza się kwotę 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc
złotych).
§ 15.
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 16.
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia
zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim 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. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków
organów Fundacji 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. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków
organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
V. Zarząd Fundacji
§ 17.
Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem jest jedynym i najwyższym organem Fundacji.
§ 18.
1. Zarząd Fundacji liczy przynajmniej dwie osoby i składa się z Prezesa
i Członków Zarządu.
2. Kompetencje do powoływania i odwoływania członków Zarządu
przysługują dożywotnio Fundatorowi. Fundator dokonując powołania członka Zarządu wyznacza jego funkcję w Zarządzie. Postanowienie ust. 4 znajduje zastosowanie od momentu śmierci Fundatora.

3. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator.
4. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej dwóch
osób, funkcjonujący członkowie Zarządu w drodze jednomyślnej uchwały
powołują dodatkowych członków tak, aby Zarząd liczył co najmniej dwie osoby.
5. Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a.) odwołania przez Fundatora;
b.) śmierci;
c.) złożenia rezygnacji;
d.) odwołania przez prezesa Zarządu w przypadku dwuosobowego zarządu;
e.) w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów;
§ 19.
Do zadań Zarządu należy całokształt spraw związanych z istnieniem i
działalnością Fundacji, a w szczególności:
a.) ustalanie podstawowych kierunków działania Fundacji i bieżące realizowanie jej celów;
b.) kierowanie działalnością Fundacji i jej reprezentowanie;
c.) dokonywanie zmian w statucie Fundacji;
d.) określanie składników majątku Fundacji przeznaczonych do prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.
§ 20.
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
2. Uchwały Zarządu zapadają jednogłośnie.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego
członek Zarządu.
VI. Rada Fundacji
§ 21.
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z minimum 2 członków i jest wybierana na
pięcioletnią kadencję.
3. Kompetencje do powoływania i odwoływania członków Rady przysługują dożywotnio Fundatorowi. Fundator dokonując powołania członka
Rady wyznacza jego funkcję w Radzie Fundacji.
4. Członkowstwo w Radzie ustaje na skutek:
a.) odwołania przez Fundatora;
b.) złożenia rezygnacji;
c.) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
d.) śmierci członka;
5. Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego ani
pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

6. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
7. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim
organie 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)
VII. Działalność Gospodarcza Fundacji.
§ 22.
1. Fundacja może powadzić działalność gospodarczą, w zakresie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu. W szczególności Fundacja może
prowadzić wyżej wymienioną działalność poprzez wyodrębnione w tym
celu przez Zarząd Fundacji jednostki organizacyjne (zakłady) lub przez
udział w spółkach.
2. Przedmiotem działalności Fundacji – z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 1 wyżej – mogą być:
a) PKD 47.6 - Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
b) PKD 55.2 - Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania, pozostałe;
c) PKD 55.3 - Pola kempingowe;
d) PKD 58.1 - Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
e) PKD 59.1 - Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
f) PKD 59.2 - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
g) PKD 82.9 - Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana;
h) PKD 85.6 - Działalność wspomagająca edukację;
i) PKD 91.0 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała
działalność związana z kulturą;
j) PKD 93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
3. Dochody z działalności gospodarczej w całości przeznaczane są na cele
statutowe.
VIII. Zmiana statutu i rozwiązanie Fundacji
§ 23.
Do zmiany statutu oraz rozwiązania Fundacji uprawniony jest Zarząd
poprzez podjęcie jednomyślnej uchwały, przy udziale co najmniej dwóch jego
członków, w tym Prezesa.
§ 24.
W uchwale o rozwiązaniu Fundacji Zarząd określi także:

— sposób powołania Komisji Likwidacyjnej, której zadaniem będzie przeprowadzenie czynności likwidacyjnych;
— przedsięwzięcie, zgodne z celami Fundacji, na wsparcie którego prze-znaczone zostaną środki majątkowe pozostałe po zakończeniu czynności likwidacyjnych.
§ 25.
Określone w § 23 czynności likwidacyjne polegają w szczególności na
zakończeniu i rozliczeniu działalności Fundacji, uregulowaniu ciążących na
niej zobowiązań i zapewnieniu przejścia pozostałych środków majątkowych
na wskazane przez Zarząd przedsięwzięcie.

JOANNA LAMPARSKA
(FUNDATOR)

