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Statut  Fundac ji  K a r renwa l l

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Karrenwall zwana dalej Fundacją, ustanowiona zostaje przez:
– Wojciecha Konstantego, 
– Jerzego W. Wołodźko, 
zwanych dalej Fundatorami.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedziba Fundacji mieści się w Gdańsku.

§ 4

Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi.

§ 5

Fundacja używa pieczęci wskazującej nazwę, siedzibę i godło Fundacji.

§ 6

Nadzór nad Fundacja sprawuje minister właściwy dla kultury i dziedzictwa narodowego.
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Rozdział II

Cele, zasady i formy działania Fundacji

§ 7
1. Celem Fundacji jest:

a) odbudowa i potwierdzenie wybitnej rangi kultury Gdańska i jego materialnego do-
robku ze szczególnym naciskiem na wielokulturowość tego miasta i wielowiekową 
koegzystencję w nim przedstawicieli wielu narodów i religii;

b) archiwizowanie i dokumentowanie oraz prace badawcze nad sztukami plastycznymi, 
rzeźbą, architekturą i fotografią oraz historią, kulturą materialną i układem urbani-
stycznym Gdańska i okolic z uwzględnieniem prac archeologicznych;

c) archiwizowanie i dokumentowanie dorobku artystów, fotografów i architektów 
oraz archeologów i rzemieślników gdańskich lub działających w Gdańsku i okolicach;

d) inspirowanie i pomoc w pracach badawczo-naukowych, historycznych i archeolo-
gicznych dotyczących punktu a), b) i c);

e) popularyzacja sztuk plastycznych, rzeźby i architektury, fotografii, rzemiosła ar-
tystycznego oraz kultury materialnej Gdańska i okolic oraz artystów, fotografów, 
architektów i rzemieślników gdańskich lub działających w Gdańsku i okolicach;

f) promocja walorów krajobrazowych i turystycznych oraz kultury materialnej i zaso-
bów muzealnych Gdańska i okolic.

2. Wyżej wymienione cele obejmują również obszar Województwa Pomorskiego i szero-
ko rozumianego regionu historycznego Prus Królewskich – zwanych Polskimi Prusami.

3. W ramach realizacji celów określonych w ust. 1 Fundacja może prowadzić działalność 
pożytku publicznego, polegającą na realizacji zadań w zakresie:
a) podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej 

i kulturowej;
b) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
d) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finanso-

wo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt a)-c).

§ 8
1. Fundacja realizuje swoje cele przez:

a) pozyskiwanie, zakupy i gromadzenie kolekcji obiektów artystycznych w postaci fo-
tografii, grafik, obrazów i przedmiotów rzemiosł artystycznych oraz innych przed-
miotów obrazujących sztukę oraz kulturę materialną Gdańska i okolic,

b) udział w aukcjach związanych z celami statutowymi i pozyskiwanie rozproszonych 
obiektów artystycznych i innych związanych z celami statutowymi,

c) prace edytorskie i wydawnicze oraz publikowanie w formie drukowanej i multime-
dialnej w zakresie celów Fundacji,

d) gromadzenie, katalogowanie, reprodukowanie i dokumentowanie fotograficzne 
oraz udostępnianie informacji o zbiorach prywatnych i muzealnych w zakresie 
celów statutowych,

e) organizowanie wystaw i ekspozycji, plenerów, sympozjów i konferencji nauko-
wych na terenie kraju i za granicą,

f) udział w wystawach, ekspozycjach, plenerach, sympozjach i konferencjach nauko-
wych na terenie kraju i za granicą,

g) udostępnianie zbiorów własnych oraz współpracę z bibliotekami, archiwami, mu-
zeami i uczelniami państwowymi lub prywatnymi w kraju i za granicą oraz prywat-
nymi kolekcjonerami, 
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h) gromadzenie środków finansowych z odpisów podatkowych, imprez, zbiórek pu-
blicznych, grantów, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

i) wspieranie i stymulowanie badań naukowych nad sztuką i kulturą Gdańska i oko-
lic, uwzględniających jej kontekst historyczny i społeczny,

j) prowadzenie programów edukacyjnych i społecznych dotyczących kultury i sztuki 
Gdańska oraz jego walorów krajobrazowych i turystycznych,

k) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami spo-
łecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę kra-
jową i zagraniczną z wydawnictwami, archiwami, muzeami, uczelniami i osobami 
fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

l) prowadzenie portalu internetowego, biblioteki, multimedialnego archiwum iko-
nograficznego, magazynu dzieł sztuki, sali wystawowej oraz placówki muzealnej 
w zakresie objętym celami Fundacji.

§ 9

1. Dążąc do realizacji celów statutowych i w rozmiarach służących ich urzeczywistnianiu 
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określo-
nych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy 
realizacji celów statutowych.

2. Fundacja może prowadzić działalność statutową odpłatną.

Rozdział III

Organy Fundacji

§ 10

Organami Fundacji są:
– Zarząd Fundacji
– Rada Fundacji

§ 11

1. Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie prowadzenie wszystkich spraw nieza-
strzeżonych do kompetencji Rady Fundacji lub Fundatorów. W szczególności Zarząd:
a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
c) prowadzi działania służące realizacji celów Fundacji,
d) sprawuje kierownictwo nad pracownikami Fundacji,
e) kieruje prowadzoną przez Fundację działalnością gospodarczą i odpłatną działal-

nością statutową,
f) przyjmuje darowizny, spadki i zapisy,
g) tworzy i likwiduje ośrodki, zespoły i inne jednostki organizacyjne Fundacji,
h) uchwala programy działania Fundacji i sprawozdania roczne z jej działalności,
i) podejmuje decyzje o rozpoczęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospo-

darczej przez Fundację, określa przedmiot tej działalności,
j) uchwala regulaminy obowiązujące pracowników Fundacji oraz regulaminy zwrotu 

kosztów i wydatków osobom, które poniosły je w związku z działalnością Fundacji.
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2. Decyzje określone w ust. 1 pkt f) – j) wymagają uchwały Zarządu. Pozostałe kompe-
tencje Zarządu mogą być wykonywane przez jego członków indywidualnie, o ile nie 
narusza to postanowień niniejszego Statutu lub uchwał Zarządu.

§ 12

1. Zarząd składa się z od 2 do 3 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa powoływanych i od-
woływanych przez Fundatorów. We wskazanych granicach liczbę członków Zarządu 
określa uchwała Fundatorów.

2.  Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za prze-
stępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 13

Fundator może zostać członkiem Zarządu.

§ 14

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, zwołuje je Prezes bądź Wicepre-
zes Zarządu.

2. Członkowie Zarządu powinni być zawiadomieni o posiedzeniach z podaniem porząd-
ku dziennego, przynajmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.

§ 15

1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a pod jego nieobecność Wiceprezes.
2. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy 

jego członków, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali zaproszeni.
3. W sytuacji równowagi głosów „za” i „przeciw” głos decydujący przysługuje Prezeso-

wi Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą głosować nad uchwałami za pomocą środków bezpo-

średniego porozumiewania się na odległość, a także na piśmie za pośrednictwem 
innego członka Zarządu.

§ 16

Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji Fundatorom, odwo-
łania, powstania przeszkody określonej w § 13 ust. 2 lub śmierci.

§ 17

1. Zarząd może powołać Biuro, dla usprawnienia pracy Fundacji. Na czele Biura stoi Dyrektor.
2. Dyrektor działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
3. Zarząd ustali warunki pracy i płacy oraz regulamin organizacyjny pracowników Biura.
4. Zarząd powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji.

§ 18

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu.
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§ 19

Rada Fundacji jest organem opiniodawczym i nadzorczym Fundacji. W szczególności Rada:
a) opiniuje programy działania Fundacji,
b) zajmuje stanowisko w istotnych sprawach związanych z celami Fundacji lub jej dzia-

łalnością,
c) kontroluje działalność statutową i finansową Fundacji,
d) przyjmuje roczne sprawozdanie Zarządu z działalności,
e) zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Fundacji,
f) udziela absolutorium członkom Zarządu Fundacji.

§ 20

1. Rada składa się co najmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego oraz Wice-
przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów. Liczbę człon-
ków określa uchwała Fundatorów.

2. Członkami Rady nie mogą zostać:
a) członkowie Zarządu ani osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspól-

nym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za rok poprzedni.

4. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji, od-
wołania, powstania przeszkody określonej w ust. 2 lub śmierci.

§ 21

Fundator może zostać członkiem Rady Fundacji.

§ 22

Każdy z członków Rady Fundacji może sprawować indywidualną kontrolę działalności 
Fundacji i w tym celu żądać udostępnienia mu dokumentów Fundacji do wglądu oraz 
udzielenia wyjaśnień przez Zarząd. Zarząd może odmówić udostępnienia dokumentów 
jedynie z ważnych powodów.

§ 23

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, zwołuje je Przewodniczący bądź 
Wiceprzewodniczący.

2. Członkowie Rady powinni być zawiadomieni o posiedzeniach z podaniem porządku 
obrad, przynajmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.

§ 24

1. Rada podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej 
członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół.
3. Uchwały Rady zapadają większością głosów.
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Rozdział IV

Majątek Fundacji

§ 25

1. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane w oświadczeniu woli 
o ustanowieniu Fundacji oraz uzyskane w trakcie działalności przez Fundację nieru-
chomości, ruchomości, środki finansowe oraz inne prawa majątkowe.

2. Dochodami Fundacji są:
a) darowizny, spadki, zapisy, dotacje pochodzące od osób krajowych i zagranicznych,
b) dochody z majątku Fundacji,
c) dochody ze zbiórek oraz imprez publicznych,
d) subwencje, granty i dofinansowania osób prawnych – krajowych i zagranicznych,
e) inne wpływy zgodne z porządkiem prawnym.

§ 26

Fundacja wykorzystuje środki majątkowe dla realizacji wszystkich swych celów – chyba, 
że zostały jej przekazane z zaznaczeniem konkretnego celu.

§ 27

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przy-
jęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 28

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym majątkiem.

§ 29
Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do 

Fundatorów, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi Fundato-
rzy, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim 
albo w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przy-
sposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,

2) przekazywać swojego majątku na rzecz Fundatorów, członków jej organów lub pra-
cowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trze-
cich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyj-
nych warunkach,

3) wykorzystywać swojego majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pra-
cowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

4) nabywać towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członko-
wie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w sto-
sunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 30

W razie śmierci Fundatora jego uprawnienia określone w Statucie przechodzą na oso-
bę wskazaną przez Fundatora w testamencie, a w jej braku w zgodnym oświadczeniu 
wszystkich spadkobierców. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od śmierci Fundatora nie zo-
stanie wskazany następca zmarłego Fundatora drugi z Fundatorów do czasu wskazania 
następcy może samodzielnie podejmować decyzje należące do kompetencji Fundato-
rów. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w razie śmierci każdego kolejnego na-
stępcy Fundatora.

§ 31

Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Fundatorów. Po zakończeniu likwidacji i spłacie jej 
zobowiązań majątek Fundacji przekazywany jest podmiotowi lub podmiotom o zbliżo-
nych celach działania wskazanych w uchwale Fundatorów.

§ 32

Zmiany niniejszego Statutu wymagają jednomyślnej uchwały wszystkich Fundatorów.


