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STATUT 

FUNDACJI pod nazwą Fundacja Sztuki ARTERIA 

(ustalony przez Fundatorów w dniu 30 czerwca 2004r. 

ze zmianami z dn.23 września 2009 r. oraz z dn. 19 listopada 2009 r) 

 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

Fundacja pod nazwą Fundacja Sztuki ARTERIA zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agatę 

Bronisławę Buzek, Annę Gajewską, Kacpra Melchiora Kuszewskiego i Michała Artura 

Sieczkowskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii 

Notarialnej w Warszawie, przy ul. Gałczyńskiego 4, w dniu 30 czerwca 2004r., przed asesorem 

notarialnym Wiktorem Wagrodzkim, zastępcą Marka Bartnickiego, notariusza w Warszawie 

(repertorium A nr _8208/2004) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984r. 

o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu. 

 

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

 

3. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa. 

 

4. Fundacja może tworzyć oddziały i zakłady, a także przystępować do spółek i fundacji. 

 

§ 3 

 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2. Dla właściwej realizacji swojego celu Fundacja może prowadzić działalność także poza 

granicami RP. 

§ 4 

 

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Kultury. 

 

§ 5 

 

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. 

 

§ 6 

 

Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla celu obranego przez 

Fundację lub dla samej Fundacji. 
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Rozdział II 

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 7 

1. Celem Fundacji jest:  

 

a) wspieranie, popularyzacja i promocja twórczości filmowej, teatralnej, muzycznej, literackiej, 

plastycznej i fotograficznej; 

b) tworzenie warunków dla rozwoju zawodowego artystów filmowych i teatralnych, 

muzyków, pisarzy,  poetów, plastyków i fotografików; 

c) wspieranie osób, o których mowa w pkt. b). 

d) wspieranie działań z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji    

e) wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza 

działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, edukacyjnej i naukowej na rzecz rozwoju 

postaw demokratycznych, tolerancji, dialogu międzykulturowego, wyrównania szans, integracji 

społecznej i zwiększenia dostępności do kultury;  

f) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym 

działalność na rzecz mniejszości narodowych;  

g) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, badanie lokalnej 

historii i kultury, rewitalizacja; 

h) wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia, a zwłaszcza profilaktyki HIV/AIDS i 

profilaktyki uzależnień. 

 

 

 

2.  Zmiana celu Fundacji, sposobów i przedmiotów jego realizacji jest możliwa wyłącznie za 

zgodą Zgromadzenia Fundatorów podjętej w formie uchwały zgodnie z § 29 ust. 1. niniejszego 

Statutu.  

 

 

 § 8 

Fundacja realizuje swój cel poprzez: 

 

a) dotowanie produkcji filmowej, teatralnej, muzycznej, a także pozycji wydawniczych 

poświęconych celom, o których mowa w § 7 pkt. a)-h) Statutu w tym również książek, 

albumów, zbiorów wierszy; 

b) organizowanie i finansowanie festiwali filmowych, teatralnych i muzycznych, wystaw sztuki 

plastycznej i fotograficznej; 

c) organizowanie i finansowanie pokazów filmów, przedstawień teatralnych oraz koncertów 

muzycznych, projektów interdyspcyplinarnych oraz innych projektów artystycznych. 

d) organizowanie i finansowanie spotkań artystów z odbiorcami ich twórczości.  

e) organizowanie i finansowanie konferencji, wykładów, seminariów oraz paneli dyskusyjnych 

poświęconych filmowi, teatrowi, muzyce, literaturze, poezji, plastyce i fotografii;  

f) organizowanie i finansowanie warsztatów, konwersatoriów i wykładów przeznaczonych 

dla artystów filmowych i teatralnych, muzyków, poetów oraz pisarzy, służących rozwojowi 

artystycznemu  tych osób; 

g) organizowanie i finansowanie konferencji, warsztatów, seminariów, paneli dyskusyjnych 

oraz oraz cykli edukacyjnych przeznaczonych dla pedagogów, trenerów, działaczy 

społecznych, urzędników i innych osób, poświęconych celom wymienionym w  § 7 Statutu;  
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h) finansowanie udziału polskich artystów w warsztatach, konwersatoriach a także w innych 

formach szkoleń służących rozwojowi zawodowemu tych osób, odbywających się w kraju lub  

za granicą; 

i) organizowanie i finansowanie warsztatów, konwersatoriów, seminariów i innych form 

debaty publicznej, służących popularyzacji i promocji twórczości, o której mowa w § 7 pkt. a) 

Statutu, w społeczeństwie; 

j) organizowanie konkursów na najlepsze dzieło filmowe, teatralne, muzyczne, literackie, a 

także finansowanie nagród dla twórców wyróżnionych w tych konkursach;  

k) przyznawanie i finansowanie stypendiów dla osób, o których mowa w § 7 pkt. b) Statutu; 

l) finansowanie zagranicznych wyjazdów polskim artystom, w celu prezentacji  i popularyzacji 

polskiego filmu,  teatru, muzyki, literatury lub  poezji, 

m) finansowanie utrzymania i aktualizacji stron internetowych, poświęconych tematyce 

określonej w § 7 Statutu; 

n) organizowanie projektów współpracy międzynarodowej opartych na wymianie 

doświadczeń, umiejętności i wiedzy oraz dzieleniu się potencjałem kulturalnym, historycznym i 

społecznym; 

o) sfinansowanie powstania i działalności ośrodka kultury pod nazwą Centrum Sztuki, 

służącego realizacji określonego w § 7 pkt. a) i pkt. b) Statutu celu  Fundacji.  

 

 

§ 9  

 

Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać osoby fizyczne oraz prawne, których 

działalność jest zbieżna z celem i działaniami Fundacji.  

 

§ 10  

 

1. Dla zapewnienia realizacji celu określonego w § 7 Statutu, Fundacja prowadzi działalność 

gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w rozmiarach służących realizacji 

celu. 

 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:  

 

a) Działalność wydawniczą w zakresie wydawania utworów i ich antologii (PKD 22.1); 

b) Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z.); 

c) Reklama (PKD 74.40.Z); 

d) Działalność radiowa i telewizyjna (PKD 92.20.Z); 

e) Działalność galerii i salonów wystawienniczych (PKD 92.31.E); 

f) Działalność filharmonii, orkiestr, chórów (PKD 92.31.C); 

g) Działalność domów i ośrodków kultury (PKD 92.31.F); 

h) Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 

92.31.G); 

i) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 92.32.Z); 

j) Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych (PKD 92.31.A); 

k) Działalność zespołów teatralnych muzycznych (PKD 92.31.B); 

l) Działalność zespołów pieśni i tańca (PKD 92.31.D); 

m) Produkcję filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z); 

n) Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD 92.12.Z); 

o) Projekcje filmów (PKD 92.13.Z); 
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p) Prowadzenie szkół artystycznych nie dających uprawnień zawodowych (PKD 80.21.B); 

q) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie 

sklasyfikowane (PKD 80.42.B); 

r) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 55.30); 

s) Bary (PKD 55.40.Z); 

t) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z). 

 

Rozdział III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 11 

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych), wymieniony w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji, oraz mienie nabyte przez 

Fundację w czasie jej istnienia. Każdy z Fundatorów zobowiązany jest do wpłacenia na fundusz 

założycielski Fundacji kwoty 500 zł (słownie: pięćset złotych). 

  

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się kwotę 

1000 zł (słownie: tysiąc złotych). 

 

§ 12 

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

 

§ 13 

Dochody Fundacji pochodzą z: 

 

a) darowizn, dotacji, spadków i zapisów, 

b) subwencji osób prawnych, 

c) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, 

d) dochodów ze zbiórek publicznych, 

e) odsetek bankowych od wkładów pieniężnych, 

f) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji, 

g) dochodów z papierów wartościowych, w których mogą być lokowane środki finansowe 

Fundacji. 

 

§ 14 

 

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na 

realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

§ 15 

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 
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§ 16 

 

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji 

(jednorazowej lub łącznej), w wysokości odpowiadającej co najmniej równowartości w złotych 

kwoty 5.000 USD lub 5.000 EUR, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie 

życzenie. 

 

2.  Tytuł Sponsora ma charakter osobisty. 

 

 

 

Rozdział IV 

ORGANY FUNDACJI 

 

 

§ 17 

Organami Fundacji są:  

1) Rada Programowa Fundacji, zwana dalej Radą; 

2) Zgromadzenie Fundatorów; 

3) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

 

 

§ 18 

 

1. Rada składa się z 2 do 21 członków, w tym Przewodniczącego oraz 

Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady są uprawnieni do 

przyjmowania oświadczeń i dokumentów składanych Radzie zgodnie z postanowieniami 

Statutu. 

 

2. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady wybiera Rada spośród swego grona, 

z zastrzeżeniem § 30 Statutu. Rada jest uprawniona do odwołania członka z funkcji 

Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego w każdym czasie. 

 

3. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady oraz 

przewodniczy posiedzeniom Rady. W razie niemożności wykonania przez Przewodniczącego 

Rady swoich obowiązków, przejmuje je Wiceprzewodniczący Rady – do czasu ustania 

przeszkody powodującej niemożność wykonywania obowiązków statutowych przez 

Przewodniczącego Rady.  

 

§ 19 

 

1. Do Rady Fundacji mogą zostać powołane osoby fizyczne i prawne, które:  

 

1) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji; 

lub 

2) swoją działalnością w Radzie mogą przysporzyć Fundacji znacznych korzyści. 

 

2. Osobę prawną reprezentuje w Radzie jeden przedstawiciel. 

3. Powołanie w skład Rady następuje na mocy uchwały Zgromadzenia Fundatorów.    
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§ 20 

 

1. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem odwołania przez Radę lub z chwilą złożenia, na ręce 

Rady, rezygnacji z udziału w pracach Rady albo z chwilą śmierci członka Rady. 

 

2. Uchwały w sprawach odwołania członka ze składu Rady jak również odwołania członka 

Rady z funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego zapadają zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.  

 

 

§ 21 

 

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz w każdym roku kalendarzowym. 

 

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek 

Wiceprzewodniczącego Rady lub połowy członków Rady albo na wniosek Zarządu lub 

Zgromadzenia Fundatorów, zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie. W przypadku 

złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia przez osoby do tego uprawnione, Przewodniczący 

Rady zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady nie później niż w ciągu 14 dni od daty 

złożenia wniosku. W porządku obrad posiedzenia zobowiązany jest umieścić punkty 

wnioskowane przez inicjatora zwołania posiedzenia. 

 

3. O terminie posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady 

oraz Zarząd i Fundatorów, co najmniej 14 dni przed datą planowanego posiedzenia. 

 

4. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad. Rada może podjąć uchwały jedynie 

w sprawach  wymienionych w porządku obrad, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy 

członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały w sprawie nie 

uwzględnionej w porządku obrad. 

 

5. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia Rady pomimo statutowego wymogu, 

posiedzenie Rady zostanie niezwłocznie zwołane przez  Wiceprzewodniczącego Rady. 

 

 

§ 22 

 

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. 

 

2. Jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady zapadają zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej  jednej trzeciej członków Rady. W przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, jeżeli uczestniczy w posiedzeniu Rady. 

 

 

§ 23 

 

1. W posiedzeniach Rady ma obowiązek uczestniczyć przedstawiciel Zarządu, przygotowany do 

udzielania członkom Rady informacji na temat bieżących działań i sytuacji Fundacji. 
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2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć Fundatorzy oraz inne osoby zaproszone przez 

Przewodniczącego Rady spoza grona członków Rady – z głosem doradczym. 

 

 

 

§ 24 

 

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mogą jednak 

w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu kosztów poniesionych w związku z tą 

działalnością, pod warunkiem ich wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem. 

 

 

§ 25 

Do kompetencji Rady należy: 

 

1) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 

2) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub Zgromadzenie Fundatorów. 

 

 

§ 26 

 

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. W ramach kierowania działalnością Fundacji Zarząd w szczególności: 

 

a) podejmuje wszelkie czynności związane z bieżącą działalnością Fundacji, 

b) tworzy  roczne i wieloletnie programy działania Fundacji, 

c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 

d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy; 

e) tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji, 

f) zapewnia Radzie i Zgromadzeniu Fundatorów obsługę administracyjną i  techniczną.   

 

 

§ 27 

 

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków w tym Prezesa, powoływanych 

przez Fundatorów na czas nieoznaczony. 

 

2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 

3. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu 

działający łączne. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, oświadczenia w imieniu Fundacji składa 

Prezes Zarządu. 

 

4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.  

 

5. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów lub 
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z chwilą złożenia przez członka Zarządu, na ręce jednego z Fundatorów, pisemnej rezygnacji z 

udziału w pracach Zarządu albo z chwilą śmierci członka Zarządu. 

 

 

§ 28 

 

1. Zarząd pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb. 

 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek innego 

członka Zarządu albo na wniosek Rady lub Zgromadzenia Fundatorów. W przypadku 

złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia przez osoby do tego uprawnione, Prezes Zarządu 

zobowiązany jest zwołać posiedzenie nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. 

W porządku obrad posiedzenia zobowiązany jest umieścić punkty wnioskowane przez 

inicjatora zwołania posiedzenia. 

 

3. O terminie posiedzenia Prezes Zarządu zawiadamia pozostałych członków Zarządu oraz 

Radę i Fundatorów, co najmniej 3 dni przed datą posiedzenia. Jeżeli posiedzenie Zarządu 

odbywa się w trybie przewidzianym przez § 28 ust. 6 Statutu, to Rada oraz Fundatorzy 

powinni zostać powiadomieni o terminie posiedzenia nie później niż na 24 godziny przed jego 

rozpoczęciem. Wymóg powiadomienia Rady o terminie posiedzenia Zarządu jest zachowany, 

jeżeli zawiadomienie doręczono na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.  

 

4. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad. Zarząd może podjąć uchwały jedynie 

w sprawach  wymienionych w porządku obrad, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy 

członkowie Zarządu i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały w sprawie 

nie uwzględnionej w porządku obrad. 

 

5. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia Zarządu pomimo statutowego wymogu, 

posiedzenie Zarządu zostanie niezwłocznie zwołane przez innego członka Zarządu. 

 

6. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez zachowania formalności, o których mowa w ust. 

2 – 4 jeżeli na posiedzeniu stawią się wszyscy członkowie Zarządu i żaden z nich nie zgłosi 

sprzeciwu co do odbycia posiedzenia w tym trybie. Na tak zwołanym posiedzeniu ustalenie 

porządku obrad wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. 

 

7. Na posiedzeniu Zarządu mają prawo być obecni  przedstawiciele Rady i Fundatorzy. 

 

8. Regulamin pracy Zarządu określą Fundatorzy.  

 

 

§ 29 

 

1. Fundatorzy podejmują decyzję w sprawach zastrzeżonych dla nich w Statucie, w formie 

uchwał podejmowanych na Zgromadzeniu Fundatorów, z zastrzeżeniem treści § 29 ust. 5 

Statutu. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy Fundatorów. W Zgromadzeniu Fundatorów mogą uczestniczyć 

Fundatorzy mający pełną zdolność do czynności prawnych. 

 

2. Zgromadzenia Fundatorów zwołuje Prezes Zarządu na wniosek jednego z Fundatorów. 
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Wniosek o zwołanie Zgromadzenia Fundatorów powinien zawierać porządek obrad. Prezes 

Zarządu jest zobowiązany zwołać Zgromadzenie Fundatorów w ciągu 7 dni od wpłynięcia 

stosownego wniosku. W zawiadomieniu o terminie Zgromadzenia Fundatorów wskazuje się 

przedstawiony we wniosku porządek obrad. Zgromadzenie Fundatorów może podjąć 

uchwały jedynie w sprawach wymienionych w porządku obrad, chyba że na Zgromadzeniu 

obecni są wszyscy uprawnieni do uczestnictwa Fundatorzy i nikt z obecnych nie zgłosi 

sprzeciwu co do podjęcia uchwały w sprawie nie uwzględnionej w porządku obrad. 

Zgromadzenia Fundatorów odbywają się w siedzibie Fundacji lub w innym miejscu, jeżeli 

wszyscy uprawnieni do udziału w zgromadzeniu Fundatorzy wyrażą zgodę na odbycie 

zgromadzenia poza siedzibą Fundacji.    

 

3. Do kompetencji Fundatorów należy: 

 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji, 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz decyzja w sprawie udzielenia 

Zarządowi absolutorium za rok objęty sprawozdaniem; 

2) zatwierdzanie postanowień umowy pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, każdorazowo 

przed podpisaniem takiej umowy przez Fundację; 

3) zmiana postanowień Statutu; 

4) ustalanie wysokości i regulaminu wynagradzania członków Zarządu; 

5) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu; 

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji; 

7) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji; 

8) podjęcie uchwały w sprawie połączenia z inną Fundacją; 

9) powoływanie członków Rady; 

10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 

11) wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Rady; 

12) wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Fundatorów, 

13) określanie regulaminu pracy Zarządu.  

 

4.  Podpisanie przez Fundację umowy z członkiem Zarządu, bez dochowania wymogu 

wynikającego z § 29 ust. 3 pkt. 2) Statutu nie skutkuje nieważnością umowy, stanowi jednak 

poważne naruszenie postanowień Statutu i uzasadnia odpowiedzialność odszkodowawczą 

Zarządu lub poszczególnych jego członków wobec Fundacji. 

 

5.  W sprawach zastrzeżonych dla Fundatorów uchwały mogą być powzięte bez odbycia 

Zgromadzenia Fundatorów, jeżeli wszyscy uprawnieni do głosowania Fundatorzy wyrażą na 

piśmie zgodę na to postanowienie.  

 

§ 30 

 

1. Pierwszy skład Rady ustalą Fundatorzy, powołując również Przewodniczącego oraz 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

 

2. Z chwilą utraty przez wszystkich Fundatorów zdolności do czynności prawnych, zastrzeżone 

na ich rzecz w Statucie kompetencje przechodzą z mocy Statutu na Radę, bez konieczności 

zmiany Statutu.  
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Rozdział V 

DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA  FUNDACJI 

 

 

§ 31 

 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem 

wyodrębnionych zakładów. 

 

2. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi. 

 

3. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, wyznaczonym do wszelkich czynności 

związanych z kierowaniem zakładem. 

 

4. Kierownika zakładu powołuje i odwołuje Zarząd. 

 

5. Zakres działania zakładu Fundacji oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków 

kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd 

Fundacji. 
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Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

§ 32 

 

1. Dla efektywniejszego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną 

fundacją. 

 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

 

 

§ 33 

 

1. Fundacja ulega likwidacji w wypadku osiągnięcia celu, dla realizacji którego została 

ustanowiona lub wobec wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku.  

 

2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba że uchwała Zarządu  stanowi  inaczej. 

 

 

§ 34 

 

Fundacja składa Ministrowi Kultury, corocznie, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 

 

 

§ 35 

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji  w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

FUNDATORZY 
 
 
 

AGATA BUZEK 

 

 

ANNA GAJEWSKA 

 

 

KACPER KUSZEWSKI 

 

 

MICHAŁ SIECZKOWSKI 
 

 
 

 

 


