STATUT
Fundacji „Polskie Dziedzictwo Śląska”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja „Polskie Dziedzictwo Śląska”, zwana w dalszej części Statutu Fundacją, działa
na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2015 r. o fundacjach (Dz.U.2016. poz.40) oraz
niniejszego Statutu.
§2
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Rybnik.
3. Dla ułatwienia współpracy z partnerami zagranicznymi Fundacja może
posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
4. W razie potrzeby Fundacja może tworzyć oddziały i otwierać biura w innych
miastach na terenie kraju i poza jego terytorium.
5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
6. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa.

§3
1. Fundacja posiada logo, stronę internetową i używa pieczęci według wzorów
zatwierdzonych przez Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla Fundacji.
Rozdział II
Cele, zadania i zakres działania Fundacji

§4
Fundacja realizuje poniższe cele:
1) Kształtowanie tożsamości i postaw społeczności lokalnych zgodnych
z wartościami chrześcijańskimi, tradycją i kulturą naszego narodu,
2) Propagowanie postaw patriotycznych,
3) Przywracanie pamięci o polskim dziedzictwie Śląska, jego ochrona i promocja,
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4) Podejmowanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego,
5) Zwiększenie atrakcyjności gmin i powiatów śląskich pod względem turystycznym,
6) Poprawę przedsiębiorczości gmin w zakresie pozyskiwania środków na
finansowanie przedsięwzięć kulturalnych i dotyczących ochrony oraz promocji
dziedzictwa kulturowego,
7) Wspieranie wszelkich form dialogu międzykulturowego,
8) Promocję i rozwój idei wolontariatu,
9) Likwidowanie barier w dostępie do dziedzictwa kulturowego w tym szczególnie
tych, na które napotykają osoby niepełnosprawne,
10) Podejmowanie i promowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu, a w szczególności promowanie działań edukacyjnych
na rzecz grup i osób nim zagrożonych,
11) Promocję polskiego dziedzictwa kulturowego, historii i kultury za granicą,
12) Współpracę ze środowiskami polonijnymi.

§5
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Inicjowanie przedsięwzięć promujących ideę ochrony dziedzictwa kulturowego,
w tym szczególnie promocję Drewnianego Budownictwa na historycznym Górnym
Śląsku oraz promocję innych miejsc i zabytków związanych z szeroko pojętym
polskim dziedzictwem historycznym i kulturowym,
2) Organizowanie i współorganizowanie wydarzeń promocyjnych,
3) Powoływanie zespołów ds. badań, promocji i upowszechniania historii Polski i Śląska,
w tym zwłaszcza historycznego Górnego Śląska,
4) Poszukiwanie źródeł i pozyskiwanie z nich środków finansowych na realizację swoich
celów,
5) Działania na rzecz promocji historii, dziedzictwa kulturowego i środowiska
przyrodniczego,
6) Działalność edukacyjną, informacyjną i doradczą, w tym m.in.: organizowanie
i współorganizowanie obozów naukowych i wolontariackich, tworzenie klubów
i zespołów zainteresowań, opracowywanie szlaków turystycznych, ścieżek
edukacyjnych i przyrodniczo-edukacyjnych, organizowanie szkoleń i innych form
kształcenia itp.,
7) Działalność wydawniczą,
8) Prowadzenie portalu internetowego i kampanii internetowych,
9) Współpracę z instytucjami na szczeblu centralnym i samorządowym, organizacjami
pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą,
10) Współpracę i wspieranie instytucji, organizacji i osób, realizujących cele zbieżne
z celami Fundacji,
11) Inne działania służące realizacji celów Fundacji.

§6
Fundacja prowadzi swoją działalność w zakresie:
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1) Kultury, ochrony jej dóbr i tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego.
2) Nauki i edukacji.
3) Wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz instytucji
samorządowych.
4) Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
5) Turystyki i krajoznawstwa.
6) Wolontariatu.
§7
Ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jest minister właściwy dla działów
administracji publicznej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Rozdział III
Majątek Fundacji
§8
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatora oraz
składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji.
2. Majątek Fundacji mogą stanowić również:
a. dotacje i darowizny krajowe i zagraniczne, spadki, zapisy oraz granty,
b. subwencje osób prawnych,
c. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
d. odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
e. dochody ze zbiórek publicznych
3. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz
pokrycie kosztów jej działalności.
4. Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.
5. Członkowie organów Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za
zobowiązania Fundacji.
§9
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub
donatorów.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Rozdział IV
Organy Fundacji
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§ 10
Organami Fundacji są:
1. Fundator.
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§ 11
1. Fundator jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych oraz
organem kontroli wewnętrznej i nadzoru.
2. Fundator dokonuje czynności kontrolnych działalności Fundacji nie rzadziej niż raz
w roku.

§ 12
Do zadań Fundatora należy w szczególności:
1) Propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona.
2) Ustalenie i zmiana Statutu Fundacji.
3) Ustalenie głównych kierunków działania Fundacji.
4) Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu.
5) Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu.
6) Powoływanie i odwoływanie Wiceprezesów Zarządu.
7) Wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji.
8) Uchwalanie regulaminów Zarządu
9) Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów opracowywanych przez Zarząd.
10) Decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją.
11) Decydowanie o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji o celach
zgodnych z celami Fundacji.
12) Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
13) Powołanie likwidatora Fundacji.
14) Wskazanie celu, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji
Fundacji.
§ 13
Fundator może uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach
organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

§ 14
1. Zarząd składa się z Członków w liczbie od 2 do 5 w tym: Prezesa i dwóch
Wiceprezesów Zarządu.
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2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatora na czteroletnie kadencje.
3. Pracami zarządu kieruje Prezes zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezesi Fundacji,
powoływani i odwoływani przez Fundatora.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje: z końcem czteroletniej kadencji; odwołania z funkcji
przez Fundatora; złożonej pisemnej rezygnacji lub w przypadku śmierci Członka
Zarządu, działalności na szkodę Fundacji lub popełnienia przestępstwa.
5. Po zakończeniu czteroletniej kadencji Członkowie Zarządu mogą być ponownie
powołani do piastowania tych funkcji.
6. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji.

§ 15
Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Fundatora.

§ 16
Zarząd Fundacji:
1) Reprezentuje ją na zewnątrz.
2) Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych.
3) Zarządza majątkiem Fundacji.
4) Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne przysposobienia majątkowe.
5) Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
6) Uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz roczne preliminarze
kosztów Fundacji.
7) Występuje do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu, połączenia lub
likwidacji Fundacji.
8) Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych
do kompetencji innych organów.

§ 17
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek Członka
Zarządu lub Fundatora.
2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy Członkowie Zarządu zostali
powiadomieni o miejscu, terminie, porządku obrad oraz jeśli w posiedzeniu uczestniczy
minimum połowa Członków Zarządów.
3. Posiedzeniom zarządu przewodniczy Prezes lub Wiceprezesi.
4. Fundator ma prawo żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw dotyczących
realizacji celów statutowych Fundacji.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby.
6. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie
mniej niż połowy członków zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesów Zarządu. Każdy
Członek Zarządu ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych
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decydując jest głos Prezesa zarządu lub – w przypadku jego nieobecności – Wiceprezesa
Zarządu.
7. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

§ 18
Członkowie organów Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach
Fundacji.
Rozdział V
Reprezentacja

§ 19
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes.
2. Prezes może udzielić pełnomocnictwa Wiceprezesom Zarządu.

Rozdział VI
Likwidacja Fundacji

§ 20
1. Fundacja ulega likwidacji na skutek decyzji podjętej przez Fundatora, którzy określą
przeznaczenie majątku i sposób likwidacji Fundacji.
2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Fundatora.
3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i obowiązki Zarządu.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 21
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która
wymaga akceptacji Fundatora pod rygorem nieważności.
§ 22
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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