STATUT
„Fundacji dla sztuki”
§1
1.

2.

Fundacja pod nazwą „Fundacja dla sztuki”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Waldemara Bielaska, zamieszkały 28-232 Łubnice 17, zwanego dalej fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Ireną Twardzik-Lubaś w Kancelarii
Notarialnej w Krośnie, ul. Czajkowskiego 1, w dniu 7.03.2011 działa na podstawie
przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2

1.

2.

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.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§3

1. Siedzibą fundacji jest miasto Krosno.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§4
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, ośrodki zamiejscowe i inne jednostki
organizacyjne, a także przystępować do spółek i innych fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych.
3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
uchwały.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego.
§5
Fundacja używa pieczątek z danymi identyﬁkacyjnymi Fundacji.
§6
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Fundacja może ustanawiać certyﬁkaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom ﬁzycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji.

§7
Celem Fundacji jest:
Działalność społecznie użyteczna w zakresie kulturalno-oświatowym, a w szczególności
wspierania i promocji młodych twórców, uzdolnionych plastycznie i muzycznie, a także
dorosłych artystów, nie wykluczając osób niepełnosprawnych.
§8
1.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1). Propagowanie działań plastycznych i muzycznych w przedszkolach i szkołach
podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych.
2). Wyszukiwanie talentów i pomoc najzdolniejszym w przygotowaniu się do egzaminu do
szkół artystycznych.
3). Organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, koncertów, festiwali i innych wydarzeń
popularyzujących kulturę i sztukę w kraju i za granicą.
4). Organizowanie warsztatów artystycznych.
5). Fundowanie stypendiów dla najzdolniejszych w ramach Programu Stypendialnego.
6). Finansowanie przedsięwzięć artystycznych oraz udzielanie pomocy organizacyjnej
młodym twórcom, mającej na celu ich usamodzielnienie i ugruntowanie pozycji na rynku
sztuki oraz wdrożeniu ich wzorów i projektów.
7). Współﬁnansowanie wyjazdów podopiecznych fundacji na plenery i warsztaty muzyczne.
8). Współpracę ze szkołami artystycznymi różnych szczebli i wspieranie ﬁnansowe tych szkół.
9). Wspieranie artystów-seniorów w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
10). Integrację uzdolnionych osób niepełnosprawny ze środowiskiem artystycznym.
11). Prowadzenie warsztatów terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych - terapia przez
twórczość.
12). Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach statutowych Fundacji.
13). Kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości przez podtrzymywanie tradycji wśród
mieszkańców terenów województwa podkarpackiego;
14). Wspieranie współpracy i integracji międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem
Regionu Karpat, a zwłaszcza kultury plastycznej i muzycznej Polski, Słowacji i Ukrainy
15). Wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z celami Fundacji;
16). Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego;
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17). Pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na realizację celów statutowych
Fundacji, w tym organizowanie zbiórek pieniężnych;
18). Przejmowanie na własność, w dzierżawę lub poprzez inną dopuszczalną formę prawną
obiektów służących działalności artystycznej, ich remont i adaptację;
19). Działalność wydawniczą z dystrybucją (w wersji drukowanej i elektronicznej);
20). Wsparcie i profesjonalizację sektora pozarządowego.

2. Fundacja działa w zakresie:
1). PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
2). PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
3). PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana

§9
Fundacja realizuje swoje zadania we współpracy z:
1. Samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi na obszarach, gdzie Fundacja
prowadzi działalność, oraz jednostkami podległymi samorządom;
2. Administracją rządową wszystkich szczebli;
3. Organizacjami sektora pozarządowego;
4. Europejskimi i międzynarodowymi instytucjami publicznymi, rządowymi, i organizacjami
pozarządowymi, których celem jest wsparcie strukturalne, finansowe, gospodarcze i
kształtowanie regionów w Europie Środkowej i Wschodniej;
5. Firmami komercyjnymi i bankami, które mogą wspierać, finansować i przyczyniać się do
realizacji celów Fundacji;
6. Szkołami podstawowymi, gimnazjami, średnimi i wyższymi;
7. Osobami fizycznymi chcącymi prowadzić aktywność społeczną i publiczną mogącą
wpływać pozytywnie na realizację celów, które stawia sobie Fundacja;

§10
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.
§ 11
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięć set) złotych oraz mienie
nabyte przez Fundację w toku działania.
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§ 12
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązanie całym swoim majątkiem.
2. Fundatorzy i pozostali członkowie fundacji są wyłączeni z odpowiedzialności za
zobowiązania Fundacji.

§13
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.
§14
1. 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. Całość środków uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność
statutową Fundacji, jak też na pokrycie niezbędnych kosztów tej działalności.
5. Zabronione jest udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do jej fundatorów, członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
6. Zabronione jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz, fundatorów, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach;
7. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz , fundatorów, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
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8. Zabroniony jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
fundatorzy, członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

ORGANY Fundacji
§ 15
Organami fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Nadzorcza Fundacji
Zarząd Fundacji.
§ 16
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora na
czas nieokreślony.
2. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
3. Fundator powołuje Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Fundatora przed upływem kadencji.
§ 17
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 i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
h) podejmuje uchwałę o rejestracji statusu organizacji pożytku publicznego
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
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6. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać do stosownego ministra roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.
7. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z
zaciąganiem zobowiązań majątkowych w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo
Prezes Fundacji.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku.
9. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rada Nadzorcza Fundacji
§ 18
1. Rada Nadzorcza Fundacji składa się z trzech osób, w tym z Przewodniczącego Rady
Nadzorczej i powoływana jest na okres 4 lat każdorazowo powoływanych przez Fundatora
2. Zadaniem Rady Nadzorczej jest sprawowanie nadzoru nad bieżącym funkcjonowaniem
Fundacji.
3. Nadzór o którym mowa w punkcie 2 obejmuje w szczególności ocenę realizacji zadań
statutowych przez Zarząd Fundacji, ocenę wydatkowania środków Fundacji przy
uwzględnieniu celów Fundacji, opiniowanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.
4. Przy realizacji swych funkcji Rada Nadzorcza jest niezależna od Zarządu Fundacji.
5. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji :
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Sposób Reprezentacji
§ 19
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach łącznie z majątkowymi może
składać samodzielnie Prezes Zarządu

Zmiana Statutu
§20
Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Fundatora. Zmiany statutu mogą
dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie
założycielskim.
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Połączenie z inną fundacją.
§21
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z mną fundacja nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
§22
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego
decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają
zatwierdzenia przez Fundatora.
Likwidacja Fundacji.
§23
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 Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 24
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach.

Krosno 1.03.2014 r
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