STATUT FUNDACJI WSPIERANIA MŁODYCH ARTYSTÓW I INCJATYW KULTURALNYCH
„BLIŻEJ GWIAZD”
Tekst ujednolicony

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
1.
2.

Fundacja pod nazwą: Fundacja Wpierania Młodych Artystów i Inicjatyw Kulturalnych „Bliżej Gwiazd”
zwana dalej fundacją, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
Fundacja została ustanowiona przez Pawła Kaczmarowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notariusza Bożeny Janas w Jeleniej Górze dnia 26 stycznia
2012 r., Repertorium A numer 248/2012.
§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§ 4.
Fundacja może używać nazwy w skrócie: Fundacja „Bliżej Gwiazd”.
§ 5.
1.
2.

Fundacja może używać swojej nazwy w tłumaczeniach w różnych językach obcych.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, ustalonego zgodnie z uchwałą podjętą
przez Zarząd Fundacji.
§ 6.

1.
2.

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 7.

1.
2.

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
Fundacja może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
§ 8.

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
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§ 9.
Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§ 10.
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 Fundacji.

II. CELE FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

§ 11.
Celem Fundacji jest prowadzenie, wspieranie, promowanie oraz rozwój działalności artystycznej
utalentowanych osób ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, a także wspieranie inicjatyw lokalnej
społeczności i organizacja własnych działań, głównie w zakresie kultury i sztuki oraz na rzecz osób
niepełnosprawnych.
§ 12.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Promowanie, wspieranie osób uzdolnionych artystycznie, tworzenie grup twórczych.
2. Wspieranie i popularyzacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki.
3. Produkcje widowisk koncertowych mających na celu promowanie utalentowanych osób.
4. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie projektów kulturalnych i artystycznych w tym:
warsztatów, zajęć, szkoleń, kursów, wykładów, konferencji, imprez kulturalnych, akcji społecznych,
wystaw, wernisaży, pokazów, koncertów, konkursów, występów, przedstawień teatralnych, projekcji
filmowych, przeglądów, festiwali, wymian młodzieżowych, targów i innych form promocji w zakresie
działalności kulturalnej oraz na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, umożliwiająca im aktywny
udział w życiu społecznym, bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką.
6. Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w obszarze kultury, sztuki i edukacji.
7. Organizacja, dofinansowanie oraz wspieranie wyjazdów osób na kolonie i obozy oraz festiwale
artystyczne na terenie kraju i poza jej granicami.
8. Produkcje nagrań muzycznych i audiowizualnych promujących utalentowanych artystów.
9. Świadczenie bezpośredniej lub pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz
osób utalentowanych artystycznie.
10. Finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych i utalentowanych.
11. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi,
nie wykluczając międzynarodowych.
12. Publikacja wydawnicza, fonograficzna dokonań ludzi związanych z Fundacją.
13. Materialne, informacyjne, instrumentalne, emocjonalne wspieranie inicjatyw o charakterze non-profit
podejmowanych przez lokalną społeczność.
14. Działalność charytatywna.
15. Inne służące realizacji celów Statutu i potrzeb społeczeństwa.
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§13.
1.

2.

Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów
statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub
całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych
źródeł.
Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach
zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, zbieżne lub tożsame z jej celami.

III. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 14.
1.

2.

Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone
w akcie notarialnym ustanowionym przez Fundatora, oraz pieniądze, papiery wartościowe a także
oddane Fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.
Na realizacje celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 1000 zł. ( Słownie: jeden tysiąc złotych).
§ 15.

Majątek Fundacji może pochodzić z:
1. Darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych oraz darowizn i subwencji od osób prawnych
i organizacji zagranicznych i międzynarodowych.
2. Dotacji i subwencji oraz grantów.
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych i niepublicznych.
4. Dochodów z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości stanowiących własność Fundacji.
5. Nawiązek sądowych.
6. Dochodów z papierów wartościowych i innych aktywów kapitałowych.
7. Odsetek i depozytów bankowych.
8. Innych prawnie dopuszczonych źródeł.
§ 16.
Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach,
w nieruchomościach i ruchomościach.
§ 17.
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz
pracownicy Fundacji 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”.
2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, 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.
3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, 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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4.

Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 18.

O ile uchwala Zarządu Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 19.
Fundacja może nadawać tytuł Sponsora Fundacji, decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.
§ 20.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.
§ 21.
1.
2.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji
celów statutowych.

IV. ZARZĄD FUNDACJI

§ 22.
1.
2.
3.
4.

Na czele Fundacji stoi Zarząd składający się z grona do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu Fundacji,
pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
odwołania z pełnionej funkcji, lub śmierci członka Zarządu.
Funkcje Prezesa Zarządu Fundacji pełni Fundator.
§ 23.

Zarząd stanowi najwyższy organ Fundacji, który pracuje na posiedzeniach. Odbywają się one w razie potrzeby,
nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
§ 24.
Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych
z tym, że wymagana jest obecność Fundatora. W razie równej liczby głosów decyduje głos Fundatora.
§ 25.
Do zadań Zarządu należy:
1. Kierowanie działalnością Fundacji.
2. Uchwalanie okresowych i wieloletnich planów działalności Fundacji.
3. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, instytucji, osób fizycznych
i prawnych w kraju i zagranicą.
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4.
5.
6.
7.

Zarządzanie majątkiem Fundacji.
Uchwalanie zmian w Statucie.
Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fundacji.
Ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji, w tym Zarządu w uzgodnieniu z Radą Fundacji.
§ 26.

1.
2.

Dla efektywniejszego realizowania celów Fundacji Zarząd może powoływać jako swoje ciało doradcze,
Radę Programową, złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.
Zarząd w porozumieniu z członkami Rady Programowej ustali w tym przypadku sposób i zakres jej
działania.
§ 27.

Zarząd może uchwalić regulamin swego działania lub zasady realizacji poszczególnych programów i zadań.

§ 28.
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i niemajątkowych składa samodzielnie Prezes
Zarządu Fundacji lub osoba przez niego upoważniona.
§ 29.
1.

2.

Prezes Zarządu i członkowie mogą być zatrudnieni w Fundacji na umowę o pracę lub Fundacja może
z nimi zawrzeć umowę cywilnoprawną w szczególności, której przedmiotem będzie prowadzenie spraw
Fundacji za wynagrodzeniem (kontrakt menadżerski).
Umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne z Prezesem i członkami Zarządu zawiera pełnomocnik
wyznaczony przez Radę Fundacji lub jej Przewodniczący, a z innymi osobami zatrudnionymi
w Fundacji Prezes Zarządu.

V. RADA FUNDACJI

§ 30.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Rada Fundacji jest Statutowym kolegialnym organem nadzoru, odrębnym od Zarządu. W zakresie
wykonywania nadzoru Rada Fundacji nie podlega Zarządowi.
Rada Fundacji składa się z 2 – 3 członków, w tym Przewodniczącego i jego Zastępcy, powoływanych
przez Fundatora. W przypadku, gdy liczba członków Komisji wynosi więcej niż dwóch, Sekretarza.
Członkami Rady Fundacji mogą zostać osoby, które: nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie były skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
Fundator może powoływać i odwoływać członków Rady Fundacji w każdym czasie.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub odwołania
z pełnionej funkcji, lub śmierci członka Rady.
Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
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§ 31.
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. Bieżący nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności w zakresie jej zgodności z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami i wnioskami organów państwowych powołanych do
kontroli i nadzoru nad Fundacją oraz ze Statutem.
2. Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
3. Opiniowanie spraw przedłożonych przez Zarząd.
4. Rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu.
5. Zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Fundacji.
6. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
§ 32.
W celu wykonania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od
Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.
§ 33.
1.
2.

Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały
wymagana jest obecność, co najmniej dwóch jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.
W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34.
1.

2.
3.

W uzasadnionych przypadkach zmiany Statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja
została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Zmian tych w Statucie Fundacji dokonuje
Fundator.
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub
organizacją gospodarczą. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 35.

1.
2.

W razie likwidacji Fundacji funkcje Likwidatora pełni Prezes Fundacji bądź inna osoba wyznaczona
przez Zarząd Fundacji.
Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator przekaże innej organizacji społecznej realizującej
cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.

01.06.2018 r.

Fundator/Prezes Zarządu
Paweł Kaczmarowski

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Lewicki

Wiceprezes Zarządu
Karolina Pizoń
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