STATUT
Fundacji Wspieramy Kulturę „SztukArt"
(tekst jednolity)

§1
Postanowienia ogólne
1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Wspieramy Kulturę SztukArt (dalej zwana Fundacją).
2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 22.01.2020 r. sporządzonym przez
notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego w kancelarii notarialnej w Toruniu, ul. Małe
Garbary 5.
3. Fundacja została ustanowiona przez Ewę Falkowską, Aleksandrę Góralską, Adama
Stawickiego i Annę Sztuczkę, zwanych dalej Fundatorami.
4. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 Nr 21
poz.97 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
5. Siedzibą Fundacji jest Toruń.
6. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.
7. Fundacji działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Fundacja posiada osobowość prawną.
9. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
10. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
11. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów statutowych fundacji.
12. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów.
13. Fundacja w zakresie swoich celów i ich realizacji może prowadzić działalność pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zarówno odpłatną, jak i nieodpłatną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
688 z późn. zm.).
14. Fundacja może prowadzić działalność statutową odpłatną.
15. Rok obrotowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia
2020 r.

§2
Cele i metody działania Fundacji

1. Celem Fundacji jest:
a) działalność kulturalna i oświatowo-kulturalna w zakresie sztuki muzycznej i plastycznej;
b) promowanie twórczości polskich artystów szczególnie w zakresie wspierania, promocji
i doradztwa w zakresie rozwoju kariery;
c) podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans poprzez wspieranie twórczości wśród
dzieci i młodzieży znajdujących się w niedostatku w tym w zakresie realizacji szkoleń,
warsztatów, udzielania wsparcia finansowego;
d) wspieranie rozwoju edukacji muzycznej w społeczeństwie;
e) wspieranie lokalnych środowisk artystycznych;
f) promocja regionu Kujawsko-Pomorskiego, miasta Toruń oraz Polski;
g) działalność na rzecz rozwoju kultury.
h) działalność na rzecz integracji społeczności lokalnej
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) promowanie twórczości polskich artystów w kraju i za granicą;
b) organizowanie i udział w imprezach promujących artystów, w tym w szczególności
muzyków;
c) organizowanie festiwali, showcase’ów, przeglądów muzycznych;
d) organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży artystów w kraju i za granicą;
e) promowanie wydarzeń kulturalnych;
f) promowanie nowatorskich inicjatyw kulturalnych;
g) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
h) finansowanie stypendiów uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych
i domów dziecka oraz uzdolnionym osobom niepełnosprawnym;
i) podejmowanie działań na rzecz rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży z rodzin ubogich
i domów dziecka oraz uzdolnionych osób niepełnosprawnych;
j) propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych i średnich,
w szczególności w zakresie edukacji muzycznej;
k) podejmowanie współpracy z podmiotami mającymi cele zbieżne z celami Fundacji w celu
realizacji celów statutowych;
l) prowadzenie działalności koncertowej, fonograficznej i produkcji radiowej;
m) prowadzenie pełnej działalności managementowej nad zespołami;
n) świadczenie usług doradczych dla artystów w celu ułatwienia dostępu do usług i towarów,
które mogą być wykorzystywane w działalności twórczej i artystycznej.
o) promowanie idei wolontariatu
§3
Zarząd fundacji
1. Jedynym organem fundacji jest Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem). Zarząd kieruje
działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa Zarządu i członków.
3. Skład pierwszego Zarządu, wraz z określeniem osoby Prezesa Zarządu wskazany zostanie
przez Fundatorów w formie uchwały skierowanej do Fundacji.
4. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

5. Rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie jego członek składa w formie pisemnej na ręce
pozostałych członków Zarządu, którzy potwierdzają w formie pisemnej przyjęcie rezygnacji.
Ponadto członkostwo w zarządzie ustaje na skutek utraty praw obywatelskich na skutek
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej oraz
w chwili śmierci członka Zarządu.
6. W przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu pozostali członkowie ze swojego grona wybierają
nowego Prezesa Zarządu. W przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia w tej kwestii
nowego Prezesa wskazuje Prezes rezygnujący.
7. Nowych członków Zarządu powołują Fundatorzy, którzy w razie rażącego niewywiązywania
się z obowiązków i rażącej niegospodarności mogą także odwołać członka Zarządu
bezwzględną większością głosów. Przed odwołaniem członka Zarządu, Fundatorzy zwrócą
się pisemnie do członka Zarządu z upomnieniem. Niezastosowanie się członka Zarządu do
uwag zawartych w upomnieniu stanowi podstawę odwołania członka Zarządu.
8. Członkowie Zarządu są zobowiązani w formie pisemnej wskazać Prezesowi Zarządu adres
e-mail do kontaktu z nimi w ciągu 3 dni od powołania w skład Zarządu. Prezes pisemnie
potwierdza przyjęcie wskazania adresu e-mail.
9. Decyzje Zarządu zapadają w formie pisemnej uchwały.
10. Zarząd podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów.
11. W przypadku niemożliwości podjęcia decyzji bezwzględną większością głosów decydujący
jest głos Prezesa Zarządu.
12. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniu lub ad hoc.
13. Uchwały ad hoc podejmowane są doraźnie, w przypadkach kiedy wymaga tego bieżąca
działalność Fundacji, a nie ma możliwości podjęcia uchwały w trybie określonym w pkt 14
niniejszego paragrafu. Dla podjęcia uchwały ad hoc niezbędna jest obecność Prezesa
Zarządu lub co najmniej 2 członków Zarządu.
14. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 4 razy w roku. Posiedzenia wyznacza
i zawiadamia o nich członków zarządu Prezes Zarządu wysyłając zawiadomienie
o planowanym posiedzeniu na minimum 7 dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia
na adres e-mail wskazany mu przez pozostałych członków zarządu zgodnie z §3 pkt 8,
wskazując dzień, godzinę i miejsce planowanego posiedzenia. W miarę możliwości
posiedzenia Zarządu powinny odbywać się na terenie gminy miasta Toruń. Prawo głosu przy
podejmowaniu uchwał na posiedzeniu mają wyłącznie obecni członkowie Zarządu.
15. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych składa Prezes Zarządu
samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
16. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić bieżące sprawy Fundacji.
17. Członek zarządu może z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie pobierać wynagrodzenie,
którego wysokość ustalą Fundatorzy w formie uchwały skierowanej do Fundacji.

§4
Majątek fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który założyciele przeznaczają pieniądze
w kwocie 1.500,- (jeden tysiąc pięćset) złotych, w tym kwotę 500,- (pięćset) złotych na
prowadzenie działalności statutowej oraz kwotę 1.000,- (jeden tysiąc) złotych na
działalność gospodarczą oraz mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundacja czerpie środki majątkowe z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji,
c) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochodów z majątku fundacji,
f) odsetek bankowych,
g) działalności gospodarczej fundacji,
h) działalności odpłatnej fundacji,
i) z innych wpływów.

§5
Działalność gospodarcza

1. Fundacja może prowadzić na terytorium RP a także poza nim, zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
Działalność agencji reklamowych - (PKD 73.11.Z);
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programami telewizyjnych (PKD
59.11.Z);
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD
59.13.Z);
Pozostała działalność wydawnicza - (PKD 58.19.Z);
Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku - (PKD 18.13.Z);
Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);
Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD
47.89.Z)
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD
47.91.Z)
Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B)
Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z)
Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)

t)
u)
v)
w)

Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

§6
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy bezwzględną większością głosów.
Zmiany statutu mogą dotyczyć celów statutowych określonych w §2.
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundatorzy, bezwzględną
większością głosów.
Fundacja ulega likwidacji w przypadkach ustawowych, gdy Fundatorzy tak postanowią.
Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych i majątku
Fundacji, jest stan niewypłacalności Fundacji wyrażający się tym, że według bilansu majątek
Fundacji nie wystarcza na pokrycie zobowiązań.
W przypadku określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu Zarząd Fundacji zobowiązany jest
stwierdzić stan likwidacji. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji lub likwidator powołany
przez Zarząd Fundacji.
Majątek Fundacji w przypadku likwidacji ulega przeznaczeniu na pokrycie zobowiązań
Fundacji, a w pozostałym zakresie na cele podobne do celów Fundacji. W tych granicach
Zarząd Fundacji może przewidywać podział tego majątku, jak również nieodpłatne
przekazanie poszczególnych składników jednostkom organizacyjnym i prawnym,
realizującym cele podobne do celów Fundacji.
O stwierdzeniu likwidacji oraz o przeznaczeniu majątku Fundacja zawiadamia Ministra
właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą ofiarodawcy,
sygnowane jego nazwiskiem.
Dochody ze zbiorek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem dla
jakiego je zorganizowano.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem
inwentarza lub go odrzuca.

