STATUT
FUNDACJA NTM
TEKST JEDNOLITY
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja NTM, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatora
Roberta Ludwika JURGA aktem notarialnym sporządzonym przez Annę Zając – notariusza
w Olsztynie, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Olsztynie, przy ul. Ratuszowej Nr 5 m.
3 w dniu 1 października 2015 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz
niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą fundacji jest miasto Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może posiadać oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego kraju i za granicą,
tworzyć zakłady i filie, a także wchodzić w skład innych fundacji, stowarzyszeń i
organizacji o takich samych lub podobnych celach działania.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§5
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji

§6
Celami Fundacji jest działalność:
1. naukowa i naukowo-techniczna,
2. oświatowa, medialna w tym również polegająca na kształceniu studentów,
3. wychowawcza,
4. kulturalna,
5. charytatywna,
6. w zakresie kultury fizycznej i sportu,
7. polegająca na ochronie środowiska,
8. dobroczynna i opiekuńcza,
9. międzynarodowa w zakresie działalności społecznie użytecznej,
10. polegająca na ochronie zdrowia i pomocy społecznej,
11. w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz promowania ratownictwa,
12. polegająca na świadczeniu pomocy prawnej,
13. wspierająca powstawanie i rozwój działalności gospodarczej,
14. polegająca na wspieraniu różnorodnych form aktywności społecznej,
15. polegająca na inicjowaniu i wspieraniu nowatorskich rozwiązań w różnorodnych
dziedzinach życia społecznego,
16. polegająca na propagowaniu wykorzystania nowoczesnych technologii,
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie szkoleń, sesji naukowych i sympozjów, warsztatów i debat,
2. przygotowywanie opinii, raportów, opracowań, ekspertyz i analiz,
3. organizowanie wystaw, pokazów, promocji, aukcji i kiermaszy,
4. współprace z placówkami naukowymi, medycznymi społeczno-kulturalnymi oraz
organizacjami lokalnymi,
5. prowadzenie badań klinicznych, medycznych, naukowych,
6. propagowanie innowacyjnych metod leczenia w stacjonarnych i mobilnych centrach,
7. prowadzenie działalności wydawniczej, publikacyjnej i publicystycznej,
8. propagowanie w społeczeństwie celów Fundacji,
9. przeprowadzanie zbiórek publicznych,
10. gromadzenie środków finansowych, rzeczowych oraz wartości niematerialnych,

11. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej,
naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej,
12. tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania
poszczególnych inicjatyw,
13. organizowanie, współorganizowanie i wspieranie imprez o charakterze kulturalnym lub
edukacyjnym.
14. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
15. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz
sektorem prywatnym placówkami medycznymi w zakresie wymienionym w celach
działania Fundacji.
§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych i
zostaje wniesiony przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. odsetek bankowych,
6. innego rodzaju przysporzenia majątku zarówno rzeczowego, jak i finansowego
poczynionego na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
7. Dochodów z działalności gospodarczej,
Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów
statutowych.
§ 11

1. Wszelkie dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą
być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub
donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego. Fundacja może posiadać
również rachunki bankowe oraz majątek zagranicą.
5. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w
papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny. Nie
obejmuje to jednak działań o charakterze spekulacyjnym.
§ 12
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
2. W ramach majątku Fundacji Fundator przeznacza kwotę 1000 złotych na prowadzenie
przez Fundację działalności gospodarczej. W zależności od potrzeb, Fundator uprawnia
Zarząd Fundacji do przeznaczenia z majątku Fundacji kwoty wyższej na prowadzenie
działalności gospodarczej.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
88.10.Z -Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
87.90.Z -Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

87.30.Z -Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
62.09.Z -Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych
62.02.Z -Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
59.11.Z -Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych

Organy Fundacji
§ 13
1. Organami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem
w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
Rada Fundacji
§ 14
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolnym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z nie więcej jak 3 osób.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
śmierci członka Rady.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji.
6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej

osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
trwania stosunku pracy.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 15
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów jej
członków obecnych na posiedzeniu Rady, w razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
§ 16
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
§ 17
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 18

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 3 osób powoływanych przez Radę Fundacji na
pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały zwykłą większością głosów, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem w prawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną
Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 20
Oświadczenia woli w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych w imieniu Fundacji
składają w przypadku Zarządu wieloosobowego co najmniej dwóch członków Zarządu

działających łącznie, natomiast przy Zarządzie jednoosobowym uprawniony jest jedyny
członek Zarządu działający samodzielnie.
Zmiana Statutu
§ 21
Statut i cel Fundacji może zostać zmieniony na mocy uchwały Rady Fundacji. Rada Fundacji
podejmuje decyzje w drodze uchwały zwykłą większością głosów jej członków obecnych na
posiedzeniu Rady, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Połączenie z inną fundacją
§ 22
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
§ 23
Decyzje w sprawie połączenia z inną Fundacją podejmuje Rada Fundacji, przy czym jej decyzje
zapadają w drodze uchwały zwykłą większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu
Rady, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Likwidacja Fundacji
§ 24
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji.
3. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu, chyba, że Rada Fundacji postanowi
inaczej.
§ 25
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
decyzji Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych
celach.
-------------------------------------------------- KONIEC --------------------------------------------------

