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Tekst jednolity statutu Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego stanowiącego załącznik do uchwały  
Nr XIX/161/95 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 1995 r. w sprawie ustanowienia Fundacji  
im. Hetmana Jana Tarnowskiego i ustaleniu jej statutu, zmienionego uchwałą Nr XXVIII/244/96 Rady 
Miejskiej z dnia 20 czerwca 1996, uchwałą Nr XXXIII/291/96 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 
1996r., uchwałą Nr XLV/392/97 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 października 1997 r., uchwałą  
Nr X/151/2007 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2007 roku i uchwałą Nr XXIII/337/2012 Rady 
Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 maja 2012 r. 

           

 STATUT FUNDACJI im. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO 

 

Nawiązując do dorobku życia i działalności Hetmana Jana Tarnowskiego - męża stanu, żołnierza, 
humanisty i mecenasa kultury, współtwórcy świetności Miasta Tarnowa - powołujemy Fundację, która 
przyczyni się do propagowania, szczególnie w naszym Mieście i Regionie, wartości wspomagających 
rozwój społeczeństwa oraz podniesienia jego poziomu cywilizacyjnego. 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Fundacja pod nazwą „Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona 
została przez Gminę Miasta Tarnowa, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 
15 stycznia 1996 r. w Kancelarii Notarialnej w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 3 przed notariuszem Lidią 
Serwacką ( z aneksem z dnia 12. 07. 1996 r. ), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 
r. o fundacjach (Dz. U. nr 21, poz. 97 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

§ 2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest miasto Tarnów. 

§ 4 

Teren działalności Fundacji jest nieograniczony. 

§ 5.  

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę. 

 

ROZDZIAŁ  II 

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§ 6 

1. Celami działania Fundacji są: 

1) pielęgnowanie pamięci i szeroka popularyzacja wiedzy o Patronie Fundacji, podtrzymywanie 
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej. 

2) działalność kulturalna, naukowa, edukacyjna, społeczna i informacyjna na rzecz rozwoju rynku, 
demokracji i cywilizacji oraz zbliżenia narodów. 

3) działanie na rzecz tzw. kapitału ludzkiego, czyli pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich 
poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, 
podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia 
społecznego oraz wspieranie budowy struktur administracyjnych państwa. 

4) działania na rzecz: 
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a. grup defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania szans  osób: 
niepełnosprawnych, bezrobotnych, mniejszości narodowych i in., 

b. zrównoważonego rozwoju i budowy społeczeństwa informacyjnego,  
c. gospodarki innowacyjnej i opartej na wiedzy, 
d. ochrony środowiska oraz ochrony i promocji zdrowia, 
e. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 

5) podnoszenie kwalifikacji dzieci, młodzieży i dorosłych.  

6) wspieranie działalności związanej z ochroną zabytków, w tym szczególnie Miasta Tarnowa. 

7) promocja miasta Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej oraz celów Fundacji w kraju i za granicą. 

2. Sposobami realizacji celów Fundacji są: 
1) organizowanie konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, kursów, seminariów, warsztatów, 

prelekcji, wykładów, 
2) organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych - koncertów, festiwali, 

przeglądów, pokazów, konkursów, wystaw, spektakli itp. 
3) udzielanie dotacji dla organizacji społecznych i przedsięwzięć o celach podobnych do celów 

Fundacji, 
4) organizowanie zbiórek pieniędzy i środków rzeczowych, 
5) przyznawanie stypendiów i nagród oraz organizowanie innych form pomocy materialnej dla 

uczniów, studentów, nauczycieli, naukowców i twórców, 
6) uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych, w tym finansowanych z funduszy 

strukturalnych i innych zewnętrznych źródeł finansowania. 

 

ROZDZIAŁ  III 

STRUKTURA  FUNDACJI 

§ 7 

Władzami Fundacji są: 
1. Rada Fundacji. 
2. Zarząd Fundacji. 

§ 8  

1. Rada Fundacji składa się z 10 członków, wybranych spośród osobistości życia społecznego, 
gospodarczego, kultury i nauki. 

2. W Radzie Fundacji nie mogą zasiadać członkowie Zarządu i pracownicy Fundacji. 

3. Członkowie Rady Fundacji udzielają pomocy i wsparcia Fundacji w realizacji jej celów. 

4. Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcję honorowo. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, złożenia rezygnacji lub odwołania przez Radę 
Miejską w Tarnowie. 

6. Kadencja Rady Fundacji trwa 4 lata od dnia podjęcia przez Radę Miejską w Tarnowie uchwały w tej 
sprawie.  

7. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 
Rady Fundacji. 

8. Członków Rady Fundacji powołuje Rada Miejska w Tarnowie najpóźniej 2 miesiące przed upływem 
kadencji Rady Fundacji.  

9. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie Fundacji z przyczyn opisanych w ust. 5, Rada Miejska 
w Tarnowie dokonuje wyboru nowego członka na okres do końca danej kadencji. 

§ 9 

skreślony 
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§ 10 

Rada jest organem Fundacji o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych. 
1. Rada sprawuje kontrolę nad całą działalnością Zarządu Fundacji. 
2. Rozpatruje roczne sprawozdania Zarządu Fundacji i udziela mu absolutorium. 
3. Rada opiniuje wieloletnie i roczne programy działalności Fundacji. 
4. Wyraża opinie w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji. 
5. skreślony 
6. Występuje z inicjatywą zmian w statucie. 

 

§ 11 

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

§ 12 

Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz 
na 12 miesięcy lub na wniosek 1/3 członków Rady Fundacji. W razie niemożności zwołania posiedzenia 
Rady Fundacji przez jej Przewodniczącego, czynności z tym związane wykonuje Wiceprzewodniczący Rady 
Fundacji. 

§ 13 

W posiedzeniu Rady Fundacji uczestniczą przedstawiciele Zarządu Fundacji z głosem doradczym. 

§ 14 

skreślony 

§ 15 

Szczegółowe zasady działania Rady Fundacji stanowi Regulamin Pracy tej Rady uchwalony na jej pierwszym 
posiedzeniu. 

§ 16 

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób. Członków pierwszego Zarządu powołuje Rada Miejska na 
okres 2 lat. 

2. Członków następnych Zarządów powołuje Rada Fundacji na okres 4 lat. 

3. Członek Zarządu może zostać odwołany przez organ, który go powołał. 

§ 17 

1. Rada Fundacji wybiera Prezesa Zarządu. 

2. Pozostałych członków Zarządu Fundacji wybiera Rada Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu. 

§ 18  

1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 
Rady. Zarząd w szczególności: 
1) Reprezentuje Fundację na zewnątrz. 
2) Uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji. 
3) Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji. 
4) Tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jednostki organizacyjne po uzyskaniu zgody Rady Fundacji. 
5) Ustala wielkość zatrudnienia i zasady wynagradzania pracowników Fundacji. 

2. Do reprezentowania Fundacji oraz składania oświadczeń woli w jej imieniu uprawnieni są: Prezes 
Zarządu samodzielnie lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie. 

§ 19 

Członkowie Zarządu Fundacji z tytułu pełnienia funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia. 

§ 20 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Do ważności uchwały Zarządu wymagana jest 
obecność co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. 
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§ 21  

Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu. 

 

ROZDZIAŁ IV 

MAJĄTEK I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ FUNDACJI 

§ 22 

1. Majątek Fundacji stanowi kwota 50 000 zł, zwana dalej funduszem założycielskim, przyznana przez 
Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, a nadto nieruchomość na prawach własności 
przy ul. Wielkie Schody 3 w Tarnowie, oznaczona jako dz. nr 90 o powierzchni 179 m kw. obr. 229 
zawartą w KW 33746 Sądu Rejonowego w Tarnowie. 

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 10.000,- /słownie: 
dziesięć tysięcy złotych/. 

§ 23 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 24 

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 
1) darowizn 
2) subwencji osób prawnych 
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych 
4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego 
5) dochodów z działalności gospodarczej 
6) dotacji. 

2. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku tylko 
wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie 
przewyższa długi spadkowe. 

§ 25 

Rada Fundacji może przyznać tytuł „Sponsora Fundacji” osobie fizycznej i prawnej, która dokonała 
darowizny lub udzieliła dotacji w wysokości co najmniej 5 000 zł / słownie: pięć tysięcy złotych/. Osoba ta 
może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji z głosem doradczym. 

§  26 

1. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach 
gospodarczych, spółkach, papierach wartościowych lub lokatach bankowych. Zbycie nieruchomości 
wymaga zgody Rady Miejskiej. 

2. Fundacja działa na podstawie planu dochodów i wydatków zatwierdzonego przez Zarząd. 

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby 
prawne. 

§ 27 

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy; sporządzenie sprawozdania rocznego winno nastąpić 
do dnia 31 maja następnego roku. 

2. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Fundacji. 

§  28 

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

§ 29 

Zarząd Fundacji może przeznaczyć na działalność gospodarczą nie więcej niż 1/2 funduszu założycielskiego i 
pozostałych dochodów. 
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§ 30 

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej przez zakłady i 
inne jednostki zwane dalej zakładami. 

§ 31 

1. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa 
regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji. 

2. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje powierzonym mu zakładem, ponosząc odpowiedzialność za 
wyniki pracy zakładu przed Zarządem Fundacji. Jest on kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu 
Kodeksu Pracy. 

3. Zarząd ustala rozmiar zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia 
pracowników poszczególnych zakładów. 

 

ROZDZIAŁ V 

BIURO FUNDACJI 

§ 32 

1. Dla prowadzenia spraw Fundacji powołuje się Biuro Fundacji. 

2. Dla prowadzenia bieżących spraw Fundacji Zarząd powołuje Dyrektora Biura. 

3. Dyrektor Biura realizuje uchwały Zarządu Fundacji i działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego 
przez Zarząd. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ZMIANA STATUTU 

§ 33 

Zmiana statutu następuje w trybie jego nadania.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

ROZDZIAŁ VII 

§ 34  

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji. 

§ 35 

Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Rada Miejska. 

§ 36 

O likwidacji Fundacji decyduje Fundator na wniosek Rady Fundacji. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada 
Miejska. 

§ 37 

Majątek Fundacji po przeprowadzeniu likwidacji staje się własnością Gminy Miasta Tarnowa z 
przeznaczeniem na cele kulturalne. 

§ 38 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego 
Warszawy. 

                                                         Podpisano: 

Prezydent Miasta - Roman Ciepiela 

                                                                           Wiceprezydent Miasta - Janusz Gancarz 


