STATUT FUNDACJI „TeD”
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja TeD”, zwana dalej „Fundacją”, zostaje ustanowiona przez
Andrzeja Lichotę, zwanego dalej „Fundatorem”.
2. Fundacja zostaje ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 9 kwietnia 2015
roku przez notariusza Katarzynę Kaczmarczyk prowadzącego Kancelarię Notarialną
w Krakowie przy ul. Olszańskiej 6A (Repertorium A nr 432/2015).
3. Fundacja działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności przepisów ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203
z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.
§ 2.
Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 3.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Jeżeli jest to konieczne dla realizacji celów statutowych, Fundacja może prowadzić
działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§ 5.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego
oraz prezydent miasta Krakowa. Oświadczenie Fundatora w tej sprawie stanowi załącznik nr 1
do Statutu.
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§ 6.
1. Fundacja może używać pieczęci okrągłej lub podłużnej o treści, która zawiera co najmniej jej
nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może używać, ustalonego odrębnie, wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 7.
Fundacja może ustanawiać dyplomy, wyróżnienia, nagrody, odznaki oraz medale honorowe
i przyznawać je wszelkim podmiotom zasłużonym dla Fundacji lub spełniającym inne kryteria
ustanowione odrębnie przez Fundację.
ROZDZIAŁ II
CELE FUNDACJI I ŚRODKI ICH REALIZACJI
§ 8.
1. Ogólnymi celami Fundacji są:
1) działanie na rzecz młodych w obszarach nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie
kultury i sztuki,
2) poszukiwanie i rozwój nowych form nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie
kultury i sztuki,
3) ochrona i promocja twórczości i kultury.
2. Fundacja zostaje powołana do realizacji następujących celów szczegółowych:
1) rozwój i kreacja działalności plastycznej, muzycznej, wydawniczej, multimedialnej,
audiowizualnej,
2) umożliwianie realizacji innowacyjnych projektów artystycznych wykorzystujących
zdobycze wysokiej technologii, nauki i nowych mediów,
3) tworzenie i wspierania działalności portalu internetowego promującego działalność
artystów na rzecz kształcenia młodych pokoleń oraz promującego kulturę i sztukę,
realizowanie

kompleksowych

działań

artystycznych

i

edukacyjnych

na

rzecz

społeczeństwa,
4) umożliwianie kontaktu twórców z galeriami i instytucjami kulturalnymi w kraju i za
granicą.
5) tworzenie platformy współpracy pomiędzy twórcami, wychowankami Fundacji
i darczyńcami
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6) aktywizacja i promocji polskiej sztuki współczesnej w kraju i na świecie.
7) prowadzenie i wspieranie prac naukowych, naukowo-badawczych na styku nauki i sztuki,
8) wdrażanie nowych technologii w obszarach pomiędzy sztuką, a nauką,
9) kreowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży sztukami plastycznymi, sztuką muzyczną,
filmową, estradową i multimedialną w jej szerokich i różnorodnych formach przekazu,
10) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
regionami, społeczeństwami, narodami i kulturami.
11) działania na rzecz osób społecznie wykluczonych.
§ 9.
1. Cele, o których mowa w §8 Fundacja realizuje poprzez:
1) organizację festiwali oraz przeglądów telewizyjnych i filmowych, a także innych imprez
kulturalnych (spektakle, performance, wystawy, koncerty, prezentacje, konkursy,
transmisje do telewizji i Internetu itp.),
2) organizację seminariów, konferencji, sympozjów itp. działań propagujących idee Fundacji,
pozyskiwanie funduszy i środków technicznych z różnych źródeł dla realizacji
projektów artystycznych,
3) produkcję filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych
i muzycznych o tematyce wynikającej z celów Fundacji,
4) organizację konkursów, nagród i stypendiów na wykonanie oryginalnych wybitnych
projektów artystycznych,
5) tworzenie zbiorów prac oraz baz danych na różnych nośnikach i eksploatowanych na
różnych polach w szczególności w Internecie, dokumentujących dokonania sztuki
filmowej w jej szerokim pojęciu, co ułatwi także działania edukacyjno – promocyjne,
prowadzenie warsztatów, kursów, szkoleń, oraz opracowanie i wdrażanie alternatywnych
form edukacji artystycznej młodzieży,
6) prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej i promocyjnej o tematyce wynikającej
z celów Fundacji,
7) kreowanie i stwarzanie odpowiednich warunków dla współpracy pomiędzy ludźmi sztuki,
a różnymi formami edukacji z wykorzystaniem nauki i nowych technologii,
organizacja wolontariatu, a także targów, aukcji, konkursów, loterii, giełd i zbiórek dla
realizacji celów Fundacji,
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8) rozwijanie i realizowanie międzynarodowych kontaktów, współpracy oraz wymiany
doświadczeń, także poprzez uruchomienie turystyki kulturalnej, projektów internetowych
i innych form komunikacji,
9) opracowywanie projektów i organizowanie wspólnych akcji we współpracy ze środkami
masowego przekazu i innymi mediami,
10) współpracę partnerską z instytucjami państwowymi, władzami samorządowymi
i rządowymi, oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami
Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami o podobnych celach
działania,
11) zarząd prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej w powierzonym
zakresie,
12) samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i jednorazowych
działań realizujących cele Fundacji, w tym kampanii oraz badań społecznych
i kulturalnych,
13) powoływanie lub wspieranie powstawania grup roboczych przy Fundacji, których celem
jest prowadzenie działań w zakresie celów Fundacji,
14) organizację szkoleń, kursów, warsztatów i indywidualnych programów rozwoju
osobistego w zakresie odpowiadającym celom Fundacji oraz promowanym przez nią
wartościom,
15) zapewnianie przestrzeni, infrastruktury oraz wsparcia materialnego i merytorycznego
dla jednostek, grup osób oraz podmiotów realizujących działania zbieżne z celami
Fundacji,
16) gromadzenie środków materialnych poprzez pozyskiwanie darczyńców, sponsorów,
dotacji i grantów, organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych oraz prowadzenie
działalności komercyjnej,
17) pozyskiwanie kapitału żelaznego przeznaczonego do realizacji celów statutowych
Fundacji oraz prowadzenia przez nią działalności zarobkowej,
18) organizację spotkań, imprez oraz wydarzeń publicznych,
19) działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków
masowego przekazu oraz masowego komunikowania,
20) przekazywanie darowizn pieniężnych i rzeczowych na realizację celów Fundacji,
21) przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów
konkretnych działań leżących w zakresie celów Fundacji,
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22) ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według
ustalonych przez Fundację kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami
promowanymi przez Fundację.
2. Działalność opisana w ust. 1 jest działalnością statutową Fundacji i jest wykonywana
jako działalność odpłatna lub nieodpłatna.
3. Prowadzenie działalności statutowej odpłatnej, nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej
wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form w stopniu umożliwiającym
określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10.
Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w wysokości 2000,00 (słownie: dwa tysiące)
złotych wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz
prawa majątkowe pozyskane przez Fundację w ramach jej działalności.
§ 11.
Z funduszu założycielskiego, o którym mowa w §10 na działalność gospodarczą Fundacji
przeznacza się kwotę nie mniejszą niż 1000,00 (słownie: tysiąc) złotych.
§ 12.
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1) funduszu założycielskiego, o którym mowa w §10,
2) darowizn, spadków, zapisów i innych datków wniesionych przez polskie lub zagraniczne
osoby fizyczne, prawne lub inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej,
ale posiadające zdolność do czynności prawnych,
3) dotacji i subwencji osób trzecich,
4) dochodów ze zbiórek publicznych,
5) dochodów z nieruchomości, ruchomości lub praw majątkowych,
6) dywidend i zysków z akcji i udziałów,
7) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych
oraz papierów wartościowych,
8) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
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9) innego rodzaju przysporzeń majątkowych.
§ 13.
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe w oparciu o zasady
wynikające z odpowiednich przepisów obowiązującego w prawa.
2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona
od działalności statutowej, a w przypadku wykonywania działalności pożytku publicznego,
Fundacja wyodrębnia rachunkowo nieodpłatną działalność pożytku publicznego, odpłatną
działalność pożytku publicznego i działalność gospodarczą w stopniu umożliwiającym
określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem
przepisów o rachunkowości.
3. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
4. W przypadku prowadzenia działalności pożytku publicznego Fundacja nadwyżkę
przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.
§ 14.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania finansowe całym swoim majątkiem.
§ 15.
Darczyńca lub spadkodawca może określić szczegółowy cel, na który przeznacza swoją
darowiznę, spadek lub zapis, o ile cel ten mieści się w zakresie statutowej działalności Fundacji.
§ 16.
1. Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi 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) przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej 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,
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3) wykorzystywać majątku Fundacji na

rzecz członków organów Fundacji lub jej

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów
Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
2. Przekazywanie majątku Fundacji na użytek inny niż związany z celami statutowymi Fundacji
osobom wskazanym w ust. 1 może się odbywać wyłącznie na zasadach identycznych, jak
przekazywanie tego majątku na rzecz osób trzecich.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§ 17.
1. Organami Fundacji są Fundator, Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
2. Fundator może w każdym czasie podjąć uchwałę o powołaniu lub likwidacji Komisji
Rewizyjnej jako dodatkowego organu Fundacji.
3. Organizację wewnętrzną, szczegółowy tryb i zasady działania Fundacji może regulować
regulamin Fundacji uchwalany przez Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorów.
§ 18.
1. Fundator jest organem nadrzędnym Fundacji posiadającym przede wszystkim uprawnienia
stanowiące i nadzorcze wobec innych jej organów.
2. Fundator decyduje o ogólnych kierunkach działania Fundacji, a także wartościach i ideałach,
na jakich oparta jest jej działalność.
§ 19.
Fundator pełni swoją funkcję nieodpłatnie.
§ 20.
Do kompetencji Fundatora należy:
1) sprawowanie nadzoru nad całością działalności Fundacji, w szczególności działalności
Zarządu Fundacji,
2) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
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3) wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
4) przyjmowanie

sprawozdań

Zarządu

Fundacji

z

rocznej

działalności

Fundacji

i z wykonania budżetu oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
5) na wniosek Zarządu Fundacji lub z własnej inicjatywy powoływanie Rady Fundacji lub
przyjmowanie członków do Rady Fundacji oraz odwoływanie członków Rady Fundacji,
6) rozstrzyganie o kierunkach działalności Fundacji,
7) opracowywanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działalności Fundacji,
8) opracowywanie i zatwierdzanie budżetu Fundacji i wprowadzanie do niego zmian,
9) określanie odpłatności lub braku odpłatności z tytułu sprawowania funkcji Prezesa
Zarządu Fundacji,
10) wybór organizacji społecznych wykonujących działalność statutową zbieżną z celami
Fundacji, którym Fundacja udzieli wsparcia,
11) dokonywanie zmiany Statutu, w tym także w zakresie celów działalności Fundacji
oraz środków ich realizacji,
12) podejmowanie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji,
13) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją,
14) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
15) wyznaczanie likwidatora Fundacji,
16) wskazywanie organizacji, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji,
a które mają przejąć majątek Fundacji po jej likwidacji.
§ 21.
Decyzje Fundatora zapadają w drodze uchwały.
§ 22.
1. W razie śmierci, przejściowego lub trwałego braku możliwości wykonywania funkcji przez
Fundatora, całość jego praw i obowiązków przejmuje wskazana przez niego pisemnie osoba,
a jeśli osoby takiej nie wskazano, jej Przewodniczący Rady Fundacji.
2. W razie śmierci trwałego braku możliwości wykonywania funkcji przez Fundatora, Zarząd
Fundacji stwierdzi ten fakt w drodze uchwały i w ramach swojej specjalnej kompetencji
zmieni w drodze uchwały Statut w ten sposób, że jednoznacznie wskaże w nim co najmniej
dwie osoby, które będą posiadały kompetencje Fundatorów.
3. Osoby wskazane przez Zarząd Fundacji na podstawie ust. 2 muszą:
1) mieć ukończone 30 lat,
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2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
3) posiadać pełnię praw publicznych,
4) posiadać status osoby niekaranej za jakiekolwiek przestępstwa ścigane z oskarżenia
publicznego,
5) cechować się nieposzlakowaną opinią w swoim środowisku,
6) swoją postawą etyczną, wiedzą, doświadczeniem oraz dotychczasowym postępowaniem
dawać należytą rękojmię prawidłowego i zgodnego z celami Fundacji pełnienia funkcji
Fundatora.
4. Jeżeli w Statucie mowa jest o Fundatorze, rozumie się przez to także Fundatorów
powołanych zgodnie z ust. 2.
§ 23.
1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób.
3. Zarząd Fundacji składa się co najmniej z Prezesa Zarządu, a dodatkowo, ewentualnie
z pozostałych Członków Zarządu.
§ 24.
1. Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Fundatorów, przy czym powołanie
i odwołanie Zarządu Fundacji może nastąpić w każdym czasie.
2. Kadencja Zarządu Fundacji trwa pięć lat.
§ 25.
Każdy Członek Zarządu Fundacji musi spełniać kryteria, o których mowa w §22 ust. 3 pkt 1-5,
a także swoją postawą etyczną, wiedzą, doświadczeniem oraz dotychczasowym postępowaniem
musi dawać należytą rękojmię prawidłowego i zgodnego z celami Fundacji pełnienia funkcji
Członka Zarządu Fundacji.
§ 26.
Członek Zarządu nie może być członkiem Rady Fundacji.
§ 27.
1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:
1) odwołania,
2) rezygnacji złożonej w formie pisemnej,
3) nienależytego wypełniania funkcji Prezesa lub Członka Zarządu Fundacji,
4) niespełniania, którejkolwiek z cech wymienionych w §22 ust. 3 pkt 1-5,
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5) choroby, ułomności lub utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do sprawowania
funkcji,
6) śmierci.
2. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 podejmuje Fundator powołując jednocześnie
nowy Zarząd Fundacji lub odpowiednio nowego Członka Zarządu Fundacji.
§ 28.
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
2) prowadzenie bieżących spraw Fundacji,
3) zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów w imieniu Fundacji na zasadach określonych
w §30,
4) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów oraz odmowa ich przyjęcia na zasadach
określonych w §30,
5) sporządzanie projektów i propozycji do wieloletnich planów działalności Fundacji
oraz ich przedstawianie Fundatorowi,
6) sporządzenie rocznych planów działalności Fundacji,
7) sporządzanie projektów budżetu Fundacji oraz ich przedstawianie Fundatorom,
8) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz z wykonania budżetu Fundacji
do przedłożenia Fundatorowi oraz Radzie Fundacji,
9) organizowanie bieżącej wewnętrznej pracy Fundacji, w tym powoływanie lub wspieranie
powstawania grup roboczych w ramach Fundacji, których celem jest prowadzenie działań
w zakresie celów Fundacji,
10) podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej,
11) zmiana Statutu w okolicznościach, o których mowa w §22 ust. 2.
2. Fundator ma prawo sprzeciwu wobec każdej czynności Zarządu Fundacji podjętej uchwałą
zgodnie z § 21.
§ 29.
Każdy Członek Zarządu za swoją pracę na rzecz Fundacji może otrzymywać wynagrodzenie.
§ 30.
1. Uprawnionym do reprezentowania Fundacji jest w przypadku Zarządu jednoosobowego
Prezes Zarządu działający samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes
Zarządu działający samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
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2. W ramach kompetencji, o której mowa w ust. 1 Zarząd Fundacji może składać oświadczenia
woli:
1) samodzielnie – przy zaciąganiu zobowiązań lub innych przesunięć majątkowych,

niezależnie od ich charakteru, których wartość nie przekracza 25.000,00 (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, w tym przy przyjmowaniu darowizn, spadków i zapisów
nieprzekraczających tej kwoty,
2) na podstawie uchwały Fundatora – przy zaciąganiu zobowiązań lub innych przesunięć

majątkowych, niezależnie od ich charakteru, których wartość przekracza 25.000,00
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, w tym przy przyjmowaniu darowizn, spadków
i zapisów przekraczających tę kwotę.
§ 31.
1. Rada Fundacji jest organem o kompetencjach opiniodawczych i doradczych.
2. Rada Fundacji jest organem kolegialnym i składa się co najmniej z trzech członków.
3. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji wybierany przez Radę
na roczną kadencję.
§ 32.
1. Powołania Rady Fundacji oraz przyjęcia w poczet jej członków dokonuje Fundator spośród
kandydatów przedstawionych przez Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji są odwoływani przez Fundatora, przy czym odwołanie to może
nastąpić w każdym czasie.
3. Kadencja każdego członka Rady Fundacji wynosi pięć lat liczone od dnia jego przyjęcia
w poczet członków Rady Fundacji.
4. Rada Fundacji wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Wybór
następuje bezwzględną większością głosów, w obecności wszystkich członków Rady
Fundacji.
§33.
1. Członek Rady Fundacji musi spełniać kryteria, o których mowa w §22 ust. 3 pkt 2-5, a także
swoją postawą etyczną, wiedzą, doświadczeniem oraz dotychczasowym postępowaniem musi
dawać należytą rękojmię prawidłowego i zgodnego z celami Fundacji pełnienia funkcji
członka Rady Fundacji.
2. Członek Rady Fundacji musi pełnić rolę lidera w swoim środowisku i w swoim obecnym jak
i przeszłym postępowaniu kierować się wartościami i ideami zbieżnymi z celami Fundacji.
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§ 34.
1. Do wygaśnięcia członkostwa w Radzie Fundacji stosuje się odpowiednio postanowienia §27
ust. 1.
2. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia członkostwa w Radzie Fundacji, ilość członków Rady Fundacji
spadnie poniżej trzech, Zarząd Fundacji niezwłocznie złoży Fundatorom wniosek
o powołanie brakujących członków Rady Fundacji, a Fundator niezwłocznie podejmie
w tym przedmiocie stosowną uchwałę.
3. W razie niezłożenia niezwłocznie wniosku Zarządu, o którym mowa w ust. 2, Fundatorzy
samodzielnie powołają brakujących członków Rady Fundacji.
§ 35.
1. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane zwykłą większością głosów, a w razie równej ilości
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak
niż dwa razy do roku.
3. W posiedzeniu Rady Fundacji może uczestniczyć Fundator, Zarząd Fundacji oraz osoby
zaproszone przez którykolwiek z tych organów.
§ 36.
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) wsparcie Fundacji wiedzą, doświadczeniem oraz wartościami członków Rady Fundacji,
2) opiniowanie realizacji działalności Fundacji,
3) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
4) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
5) opiniowanie budżetu Fundacji,
6) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Fundatora lub Zarząd Fundacji,
7) opiniowanie sprawozdań Zarządu Fundacji z rocznej działalności Fundacji.
§ 37.
Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.
§ 38.
1. Komisja Rewizyjna jest organem o kompetencjach kontrolnych i nadzorczych.
2. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym i składa się co najmniej z trzech członków.
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3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybierany przez
Radę na trzyletnią kadencję.
§ 39.
1. Powołania Komisji Rewizyjnej dokonuje Fundator.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej są odwoływani przez Fundatora przy czym odwołanie to
może nastąpić w każdym czasie.
3. Kadencja każdego członka Komisji Rewizyjnej wynosi pięć lat liczone od dnia jego
powołania do Komisji Rewizyjnej.
4. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Wybór następuje bezwzględną większością głosów, w obecności wszystkich członków
Komisji Rewizyjnej.
§40.
1. Członek Komisji Rewizyjnej musi spełniać kryteria, o których mowa w §22 ust. 3 pkt 2-5,
a także:
1) nie może być jednocześnie Fundatorem,
2) nie może pełnić funkcji Członka Zarządu Fundacji lub Prezesa Zarządu Fundacji,
3) nie może pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z osobami, o których mowa
w pkt 1 i 2.
§ 41.
1. Do wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia
§27 ust. 1.
2. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej, ilość jej członków spadnie
poniżej trzech, Fundatorzy powołają brakujących członków Komisji Rewizyjnej.
§ 42.
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów, a w razie równej
ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż dwa razy do roku.
3. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć Fundator, Zarząd Fundacji
oraz osoby zaproszone przez którykolwiek z tych organów.
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§ 43.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Fundacji,
2) ocena pracy Zarządu Fundacji, Rady Fundacji, corocznych sprawozdań i bilansu,
3) składanie sprawozdań Fundatorom wraz z oceną działalności Fundacji, Zarządu Fundacji
i Rady Fundacji w terminie do trzech miesięcy po zakończeniu każdego kolejnego roku
kalendarzowego,
4) wnioskowanie o odwołanie Zarządu Fundacji lub poszczególnych Członków Zarządu
Fundacji w razie niespełniania kryteriów o których mowa w §22 ust. 3 pkt 2-5 lub w razie
bezczynności.
§ 44.
Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.
ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOSĆ GOSPODARCZA
§ 45.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Przedmiotem działalności Fundacji jest:
1) 47.19.Z -

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach,

2) 58.11.Z -

Wydawanie książek,

3) 58.13.Z -

Wydawanie gazet,

4) 58.14.Z -

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

5) 58.19.Z -

Pozostała działalność wydawnicza,

6) 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych,
7) 59.12.Z -

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
i programami telewizyjnymi,

8) 59.14.Z -

Działalność związana z projekcją filmów,

9) 59.20.Z -

Działalność w zakresie działań dźwiękowych i muzycznych,

10) 60.10.Z -

Nadawanie programów radiofonicznych,
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11) 68.10.Z -

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

12) 68.20 -

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

13) 70.21.Z -

Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

14) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania,
15) 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych,
16) 73.11.Z -

Działalność agencji reklamowych,

17) 73.12.A -

Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio
i telewizji,

18) 73.12.B -

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych,

19) 73.12.C -

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet),

20) 73.12.D -

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

21) 73.20.Z -

Badania rynku i opinii publicznej,

22) 74.90.Z -

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,

23) 78.10.Z -

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników,

24) 78.20.Z -

Działalność agencji pracy tymczasowej,

25) 78.30.Z -

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

26) 82.11.Z -

Działalność usługowa związana z administracją i obsługą biura,

27) 82.19.Z -

Wykonywanie

fotokopii,

przygotowywanie

dokumentów

i

pozostała

specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
28) 82.30.Z -

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

29) 82.99.Z -

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej nie klasyfikowana,

30) 84.11.Z -

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,

31) 85.59.B -

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

32) 85.60.Z -

Działalność wspomagająca edukację,

33) 88.99.Z -

Pozostała

pomoc

społeczna

niesklasyfikowana,
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bez

zakwaterowania,

gdzie

indziej

34) 94.99.Z -

Działalność

pozostałych

organizacji

członkowskich,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana,
35) 96.09.Z -

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

3. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej
przeznaczane są na realizację jej celów statutowych.
§ 46.
Decyzję

o

rozpoczęciu

działalności

gospodarczej

w

zakresie

wymienionym

w §45 ust. 2 podejmuje Zarząd Fundacji.
§ 47.
Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga jej rachunkowego wyodrębnienia w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów
o rachunkowości.
ROZDZIAŁ VI
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 48.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie:
1) wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w razie
2) podjęcia stosownej uchwały przez Fundatorów.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 podejmowana jest przez Fundatorów jednogłośnie.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 49.
1. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podejmowanej przez Fundatora po zasięgnięciu
opinii Rady Fundacji.
2. W przypadku więcej niż jednego Fundatora uchwała Fundatorów, o której mowa
w ust. 1 podejmowana jest jednogłośnie.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie uchybiają postanowieniom §22 ust. 2 oraz §28 ust. 1 pkt 11.
§ 50.
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
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Załączniki:
Nr 1 – Oświadczenie w sprawie objęcia Fundacji nadzorem ministra właściwego do spraw
kultury i dziedzictwa narodowego.
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