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STATUT FUNDACJI 

(tekst jednolity z dnia 16.12.2021 r.) 

__________ 

§ 1. 

Fundacja będzie działała pod nazwą: Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego. 

 

§ 2. 

Fundacja ustanowiona została przez Fundatora: Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gdańska 

Agencja Rozwoju Gospodarczego, zwaną dalej Fundatorem. 

 

§ 3. 

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 

2167 z późn. zm.), niniejszego statutu oraz innych przepisów prawnych regulujących działalność 

Fundacji. 

§ 4. 

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2. Fundacja może dla celów współpracy z partnerami z poza Polski posługiwać się tłumaczeniem 

nazwy w wybranych językach obcych. 

 

§ 5. 

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk. 

§ 6. 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§ 7. 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 8. 

Celami Fundacji są: 

1) Wspieranie i realizacja programów przyczyniających się do działań mających na celu 

rozwiązywanie problemów rozwoju regionalnego w tym szczególnie w sferach: cywilizacyjnej, 

ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kulturowej, organizacyjnej, 

naukowej i ekonomicznej a także rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów; 

2) Inicjowanie i promowanie dialogu pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym, mediami 

i środowiskami społecznymi; 

3) Wspieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, w tym również 

polegającej na kształceniu studentów;  

4) Wspieranie i upowszechnianie wiedzy i postępu, w tym szczególnie w obszarach: rozwoju 

społeczności lokalnej, turystyki, informacji, kultury, sportu i kultury fizycznej, ochrony 

środowiska, infrastruktury, rozwoju gospodarczego, wykorzystania zasobów morza 

i w obszarach pokrewnych; 
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5) Wspieranie działalności dotyczącej rozwoju w zakresie poszerzania wiedzy, edukacji a także 

działalności badawczej; 

6) Wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej, w tym działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych; 

7) Wspieranie rozwoju gospodarczego i regionalnych rynków pracy;  

8) Promowanie i wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii oraz rozwiązań poprawiających 

efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, energetycznych, produkcyjnych; 

9) Inicjowanie współpracy i projektów z władzami samorządowymi, rządowymi, uczelniami 

organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym w zakresie zgodnym z celami Fundacji; 

10) Inicjowanie i wspieranie inicjatyw istotnych dla budowania pozytywnego wizerunku Miasta 

Gdańska; 

11) Wspieranie działalności dobroczynnej w powyżej wskazanych dziedzinach. 

 

 

§ 9. 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania w obszarach wymienionych w niniejszym 

paragrafie,  w szczególności poprzez: 

1) Prowadzenie badań, analiz, ekspertyz i studiów;  

2) Gromadzenie i publikowanie opinii, ekspertyz, osądów, analiz, przygotowanie raportów; 

3) Prowadzenie działalności informacyjnej; 

4) Realizacje projektów wdrożeniowych skierowanych do administracji publicznej, sektora 

prywatnego oraz organizacji pozarządowych;  

5) Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizację szkoleń, kursów, studiów, prelekcji; 

6) Prowadzenie i współudział w działalności doradczej;  

7) Organizacja seminariów, konferencji, spotkań, debat, kongresów, zjazdów i wydarzeń 

promocyjnych; 

8) Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie projektów w zakresie rozwoju gospodarczego, rynku 

pracy, pomocy potrzebującym;  

9) Działalność dobroczynną na wszelkich obszarach wymienionych w niniejszym paragrafie. 

2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może udzielać wsparcia dla działalności innych osób 

prawnych, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile 

ta działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

 

§ 10. 

1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja może współdziałać z innymi 

instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. 

2. Fundacja może prowadzić samodzielnie w kraju i zagranicą działalność gospodarczą zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, wspierać działalność innych podmiotów prowadzących 

działalność zbieżną z celami Fundacji, uczestniczyć w spółkach prawa handlowego, w tym 

z udziałem podmiotów zagranicznych, na zasadach określonych w stosownych przepisach prawa. 
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§ 11. 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10.000,00 złotych (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych 00/100), a także środki finansowe, prawa, ruchomości i nieruchomości 

nabyte przez Fundację w toku jej działalności. 

2. Fundacja może tworzyć fundusz zapasowy oraz inne fundusze w drodze decyzji Zarządu.  

 

§ 12. 

Fundacja czerpie środki finansowe w szczególności z: 

a) Funduszu założycielskiego, 

b) darowizn, spadków, zapisów, 

c) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 

d) zbiórek pieniężnych, 

e) dotacji i subwencji oraz grantów, 

f) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

g) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji, w tym z aktywów, nieruchomości 

oraz praw majątkowych  w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów 

finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, 

h) odsetek i depozytów bankowych, 

i) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 

j) innych wpływów. 

 

§ 13. 

1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Fundacji i rozwój działalności Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa 

Zarząd Fundacji. 

 

§ 14. 

Za swoje zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem. 

 

§ 15. 

Organami Fundacji są: 

a) Rada Fundacji 

b) Zarząd Fundacji. 

§ 16. 

1. W skład Rady Fundacji wchodzą trzy do pięciu osób powoływane i odwoływane przez Fundatora.  

2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków Rady Fundacji. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. W razie równej liczby głosów 

oddanych za i przeciw uchwale decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. 
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3. Przewodniczącego Rady Fundacji wskazuje Fundator. Przewodniczący Rady kieruje pracami 

Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady. Rada może 

wybrać ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 

4. Przewodniczący Rady Fundacji zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Fundacji na wniosek 

Zarządu Fundacji, Fundatora lub członka Rady Fundacji, zgłoszony na piśmie. Termin posiedzenia 

Rady zwołanej w trybie niniejszego ustępu nie może być dłuższy aniżeli jeden miesiąc od dnia 

wpływu wniosku do Przewodniczącego Rady Fundacji. Fundator może wskazać krótszy termin 

zwołania posiedzenia Rady Fundacji, który jest dla Rady Fundacji wiążący. 

5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nimi 

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia w Fundacji.  

6. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

z winy umyślnej. 

7. Członek Rady Fundacji może być reprezentowany na jej posiedzeniu przez pełnomocnika. 

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo 

stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia.  

8. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na wspólną kadencję. Kadencja Rady Fundacji trwa dwa 

lata. Członkowie Rady mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

 

§ 17. 

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

1) uchwalanie zmian w statucie Fundacji; 

2) uchwalanie planów działania i planów finansowych Fundacji; 

3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, z tym zastrzeżeniem, że pierwszego 

Prezesa Fundacji powołuje Fundator; 

4) uchwalanie regulaminu Zarządu Fundacji; 

5) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności 

Fundacji oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji; 

6) zatwierdzanie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty bilansowej; 

7) uchwalanie regulaminu Rady Fundacji; 

8) podejmowanie uchwał w sprawie wniosku Zarządu Fundacji, w sprawie wyrażania zgody na 

rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia przewyższającego 

jednorazowo kwotę netto 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); 

9) podejmowanie uchwał w sprawie wniosku Zarządu Fundacji, w sprawie objęcia bądź sprzedaży 

udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, wstąpienia do bądź wystąpienia ze spółek 

w charakterze wspólnika, wstąpienia do bądź wystąpienia ze stowarzyszeń lub powołania 

fundacji. 

2. Rada Fundacji jest organem współpracującym i realizującym nałożone Statutem obowiązki. Rada 

Fundacji nie ma charakteru nadzorczego w rozumieniu definicji małych i średnich przedsiębiorstw 

Zaleceń Komisji Wspólnot Europejskich w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 
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z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem 

w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłącznej blokowych). 

 

§ 18. 

1. Zarząd Fundacji kieruje bezpośrednio działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z Członków Zarządu 

Fundacji samodzielnie. 

 

§ 19. 

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych na wspólną dwuletnią kadencję, 

z tym, że kadencja pierwszego Zarządu trwa do dnia 31 marca 2016 r. Każda kolejna kadencja 

trwa dwa lata.  

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy Zarząd 

Fundacji powołuje Fundator.  

3. Spośród powołanych członków Zarządu Rada Fundacji wyznacza Prezesa Zarządu. Pozostali 

powołani członkowie Zarządu pełnią funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub wykonywać czynności 

członków Zarządu na podstawie innego tytułu. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada 

Fundacji, za wyjątkiem wynagrodzenia pierwszego Zarządu, które ustala Fundator. 

5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia przewyższającego 

jednorazowo kwotę netto 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) bez 

podatku od towarów i usług wymaga złożenia przez Zarząd wniosku do Rady Fundacji o wyrażenie 

zgody. 

6. Objęcie bądź sprzedaż udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, wstąpienie do bądź 

wystąpienie ze spółek w charakterze wspólnika, wstąpienie do bądź wystąpienie ze stowarzyszeń 

lub powołanie fundacji wymagają zgody Rady Fundacji. 

 

§ 20. 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy m.in.: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

2) kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji; 

3) składanie Radzie Fundacji sprawozdań finansowych oraz z działalności za ubiegły rok obrotowy 

oraz planów finansowych na każdy kolejny rok; 

4) przyjmowanie składek, subwencji, zapisów i darowizn; 

5) prowadzenie innych działań nie zastrzeżonych dla Fundatora  lub Rady Fundacji 

 

§ 21. 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem zgodnie z Polską 

Klasyfikacją Działalności jest:  



  Strona 6 z 7 
 

1) 58.1 - Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, 

z wyłączeniem w zakresie oprogramowania; 

2) 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania 

3) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

4) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 

5) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 

6) 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 

7) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; 

8) 70.22 - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 

9) 72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; 

10) 72.19 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 

i technicznych; 

11) 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych; 

12) 73.1 - Reklama; 

13) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej; 

14) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

15) 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji; 

16) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

17) 85.6 - Działalność wspomagająca edukację; 

18) 85.59 - Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

2. W przypadku gdy prowadzenie któregokolwiek rodzaju działalności wymagało będzie koncesji lub 

zezwolenia, Fundacja podejmie ten rodzaj działalności po ich uzyskaniu. 

 

§ 22. 

Cały dochód uzyskiwany przez Fundację przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji. 

 

§ 23. 

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, z wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, który 

zaczyna się z chwilą zawiązania Fundacji, a kończy w dniu 31 grudnia 2016 roku. 

 

§ 24. 

1. Likwidacja Fundacji następuje na skutek zrealizowania celów lub wyczerpania środków Fundacji. 

2. Równocześnie z podjęciem uchwały o likwidacji Fundacji, Rada Fundacji wyznacza jej likwidatora 

i podejmuje decyzję o przeznaczeniu środków finansowych i majątkowych pozostałych po likwidacji 

na rzecz Miasta Gdańska na cele zgodne z celami Fundacji. 
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Niniejszy tekst jednolity statutu zawiera zmiany wynikające z uchwał Rady Fundacji: 

- 9/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku, 

- 6/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku,  

- 7/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku, 

- 6/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku, 

- 8/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku, 

- 16/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku.  

 


