STATUT FUNDACJI
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STATUT FUNDACJI

FUNDACJA DLA KULTURY
BĘDĄCEJ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
Nazwa Fundacji
Fundacja pod nazwą Fundacja Dla Kultury, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Jacka Polańskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną
w Warszawie pod adresem ul. Topiel 21 lok. 4, 00-342 Warszawa, w dniu 26 stycznia 2018 r.,
repertorium A nr 386/2018 z woli fundatorów Radosława Ślepowrońskiego oraz Adriana Jerzego
Górnego.
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 40 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
Teren działania, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji oraz członkostwo w innych
strukturach
Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem ustępu Fundacja może
prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli okaże się to niezbędne do
realizacji celów Fundacji. poniżej.
Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli okaże się to
niezbędne do realizacji celów Fundacji.
Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
Fundacja może tworzyć jednostki terenowe, oddziały, przedstawicielstwa, zakłady, filie i inne
jednostki organizacyjne, a także przystępować do spółek, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i
fundacji.
Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym
charakterze.
Czas trwania
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
Organ Nadzorujący
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Cele i formy działania Fundacji
Celami Fundacji jest:
1.1

popularyzowanie, promowanie i rozwój kultury i sztuki;

1.2

działalność naukowa i oświatowa;

1.3

działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

1.4

działalność na rzecz zmian społecznych poprzez kulturę, sztukę, naukę, edukację,

6

ZAŁĄCZNIK
do Oświadczenia Fundatora Fundacji Fundacja Blisko Kultury z dnia 26 stycznia 2018 r. o ustaleniu i przyjęciu
Statutu Fundacji Dla Kultury.

media i turystykę;
1.5

upowszechnianie tańca oraz śpiewu i promocja inicjatyw związanych z tańcem oraz
śpiewem;

1.6

podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

1.7

promocja wielokulturowości w Polsce i innych krajach;

1.8

wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;

1.9

wspierania międzynarodowej współpracy kulturalnej, artystycznej, naukowej i
medialnej; oraz

1.1
0

promowanie aktywności ruchowej, muzycznej i artystycznej.

Ponadto do celów Fundacji należy:
2.1

promocja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

2.2

wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

2.3

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

2.4

promocja inicjatyw gospodarczych, kulturotwórczych i edukacyjnych związanych z
przenikaniem kultur i ideą wielokulturowości;

2.5

udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój uczestnictwa w życiu
społecznym i aktywności na polu kultury, sztuki, edukacji, mediów i turystyki;

2.6

działalności na rzecz mniejszości
narodowych;

2.7

ochrona i promocja zdrowia;

2.8

działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;

2.9

promocja zatrudnienia i aktywizacja
zawodowa osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;

2.10

działalność wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;

2.11

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych

2.12

upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz
działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn;

2.13

porządek i bezpieczeństwo publicznego oraz
przeciwdziałanie patologiom społecznym;

2.14

upowszechnianie i ochrona praw
konsumentów;

2.15

działania na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;

2.16

promocja i organizacja wolontariatu; oraz
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2.17

działalność wspomagająca technicznie,
szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

(i)

organizację, współorganizację i finansowanie spotkań, szkoleń, prelekcji, seminariów,
stron internetowych, wystaw, koncertów, festiwali, warsztatów, konkursów służących
promocji programu i celów statutowych Fundacji;

(ii)

nawiązywanie współpracy międzynarodowej na polu kultury, edukacji i inicjatyw
gospodarczych;

(iii)

nawiązywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi podmiotami i organizacjami
podejmującymi podobne działania, a także wspieranie ich działalności;

(iv)

wspieranie współpracy organizowanie i udzielanie szeroko pojętej pomocy społecznej;

(v)

prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej;

(vi)

wspieranie instytucji pomocowych w zakresie celów zgodnych ze statutem Fundacji;

(vii)

organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych;

(viii)

organizowanie konferencji i seminariów;

(ix)

organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie, programów, kampanii społecznych i
kampanii edukacyjnych;

(x)

prowadzenie edukacji humanitarnej, rozwojowej i socjalnej; gospodarczej pomiędzy
Polską i innymi krajami;

(xi)

współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z
celami Fundacji;

(xii)

współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i
ośrodkami akademicko-badawczymi w Polsce i na świecie w zakresie wymienionym w
celach działania Fundacji; oraz

(xiii)

inicjowanie i finansowanie własnych projektów.

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla
samej Fundacji.
Fundacja może przyznawać zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie, nagrody,
stypendia oraz granty.
Majątek i dochody Fundacji
Majątek Fundacji stanowią:
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(i)

fundusz założycielski w kwocie 2.000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), wskazany
w akcie założycielskim Fundacji;

(ii)

ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe i niemajątkowe, udziały, papiery
wartościowe, środki pieniężne i innego rodzaju przysporzenia majątkowe dokonane na
rzecz Fundacji; oraz

(iii)

dochody z działalności gospodarczej Fundacji.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

(i)

darowizn i dotacji przekazywanych przez Fundatora;

(ii)

krajowych, zagranicznych i międzynarodowych darowizn, spadków, zapisów;

(iii)

krajowych, zagranicznych i międzynarodowych dotacji i subwencji oraz grantów;

(iv)

dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji;

(v)

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

(vi)

wszelkiego rodzaju pożytków rzeczy lub praw, w tym zwłaszcza z odsetek z lokat
bankowych;

(vii)

działalności gospodarczej.

Rachunkowość Fundacji
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych właściwymi
przepisami prawa.
Rokiem obrachunkowym fundacji jest rok kalendarzowy.
Działalność gospodarcza Fundacji
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą służącą realizacji celów
statutowych.
Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację wyłącznie jako działalność
dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być w szczególności działalność w zakresie:
(1.i) wydawania książek 58.11.Z;
(1.ii)

wydawania wykazów oraz list 58.12.Z;

(1.iii)

wydawania gazet 58.13. Z;

(1.iv)

wydawania czasopism oraz pozostałych periodyków 58.14.Z ;

(1.v)

pozostałej działalności wydawniczej 58.19.Z ;

(1.vi)
59.11.Z;

działalności związanej z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych
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(1.vii)
działalności post-produkcyjnej związanej z filmami, nagraniami video i programami
telewizyjnymi 59.12.Z;
(1.viii)
59.13.Z;

działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań video i programami telewizyjnymi

(1.ix)

działalności związanej z projekcją filmów 59.14.Z;

(1.x)

działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z;

(1.xi)

działalności portali internetowych 63.12.Z;

(1.xii)

działalności agencji informacyjnych 63.91.Z;

(1.xiii)

działalności agencji reklamowych 73.11.Z;

(1.xiv)

pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12A;

(1.xv)
73.12B;

pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

(1.xvi)
73.12C;

pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych

(1.xvii)
73.12D;

pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

(1.xviii)

badania rynku i opinii publicznej 73.20.Z;

(1.xix)
pozostałej działalności
niesklasyfikowanej 74.90.Z;

profesjonalnej,

naukowej

i

technicznej,

gdzie

indziej

(1.xx)
dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim 77.40.Z;
(1.xxi)

działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z;

(1.xxii)

pozostałej pozaszkolnej formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowanej 85.59.B;

(1.xxiii)

działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z;

(1.xxiv)

działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z;

(1.xxv)

artystycznej i literackiej działalności twórczej 90.03.Z;

(1.xxvi)

działalności obiektów kulturalnych 90.04.Z;

(1.xxvii)

działalności organizacji profesjonalnych 94.12.Z;

(1.xxviii) działalności pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanej
94.99.Z
(1.xxix)

działalność obiektów sportowych 93.11.Z

(1.xxx)

pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z

(1.xxxi)

pozostała działalność sportowa i rekreacyjna 93.29.Z

(1.xxxii)

działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 93.21.Z

Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji i audyt zewnętrzny
Fundacja sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowe
zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
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Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji i audyt zewnętrzny, niezależnie od elementów
wymaganych przez właściwe przepisy prawa, powinny przedstawiać:

(i)

ocenę prawidłowości kierowania działalnością Fundacji;

(ii)

zmiany sytuacji majątkowej i dochodowej, a także płynność i rentowność Fundacji;

(iii)

transakcje przynoszące straty oraz przyczyny strat, jeżeli te transakcje i przyczyny
miały znaczenie dla sytuacji majątkowej i dochodowej Fundacji;

(iv)

przyczyny straty netto wykazanej w rachunku zysków i strat.

Organy Fundacji
Fundacja posiada osobowość prawną.
Organem fundacji jest Zarząd Fundacji.
Zarząd Fundacji
Zarząd Fundacji składa się z 2 członków powoływanych na 2-letnią kadencję.
Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy: Radosław Ślepowroński – 1 członka Zarządu; oraz Adrian
Jerzy Górski – 1 członka Zarządu.
Fundatorzy może odwołać wybranych członków Zarządu przed upływem kadencji, na którą zostali
powołani.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd jest uprawniony do
podejmowania wszelkich działań, które nie zostały zastrzeżone postanowieniem niniejszego Statutu
bądź właściwymi przepisami prawa jako wyłączna kompetencja innego organu Fundacji.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)

sporządzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

b)

uchwalanie regulaminu pracy Zarządu;

c)

sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

d)

ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji, zgodnie z przyjętym planem finansowym;

e)

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji. W przypadku
powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał na podstawie bezwzględnej większości
głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, o ile Statut nie stanowi inaczej. W razie równej
liczby oddanych głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
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Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie telekonferencji i wideokonferencji.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
zadań Fundacji.
Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe.
Sposób reprezentacji Fundacji
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działający łącznie.
Zmiana Statutu
Dokonanie zmian w Statucie Fundacji wymaga oświadczenia Fundatora.
Zmiana przeznaczenia Kapitału Wieczystego wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Zarządu.
Ograniczenia w transakcjach z organami Fundacji, pracownikami i osobami bliskimi
Niedopuszczalne jest:

(i)

udzielanie przez Fundację pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem
Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z
którymi członkowie organów lub pracownicy 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”;

(ii)

przekazywanie majątku Fundacji członkom organów lub pracowników Fundacji oraz
ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach
preferencyjnych;

(iii)

wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników
Fundacji oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji;

(iv)

dokonywanie przez Fundację zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich Osoby Bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, po cenach wyższych niż rynkowe.

Likwidacja Fundacji
O likwidacji Fundacji decyduje Fundator.
Likwidatora Fundacji powołuje w drodze uchwały Zarząd.
Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacja przeznacza na rzecz innych
organizacji pozarządowych o zbliżonych celach statutowych.
Sprawy nieuregulowane
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W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
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