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STATUT FUNDACJI czAR(T) Krzywogońca 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1.  

 

1. Grażyna Wojcieszko, zwana w dalszej części Statutu Fundatorem, ustanowiła 

aktem notarialnym fundację o nazwie „czAR(T) Krzywogońca” zwaną dalej 

Fundacją. 

2. Fundacja posiada osobowość prawną. 

3. Działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, oraz 

postanowieniami niniejszego Statutu. 

 

§ 2.  

 

1. Siedzibą Fundacji jest wieś Krzywogoniec. 

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Czas działania Fundacji jest nieograniczony. 

5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem 

nazwy w wybranych językach. 

6. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z nazwą Fundacji.  

 

II. CELE I REALIZACJA DZIAŁAŃ FUNDACJI 

 

§ 3.  

 

Celem Fundacji jest: 

1. Inicjowanie międzynarodowej wymiany artystycznej i dialogu 

międzykulturowego; 

2. Rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej i literackiej; 

upowszechnianie i promowanie sztuki;  

3. Integracja środowisk twórczych, akademickich i wiejskich;  

4. Podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej; 

5. Rozwijanie i propagowanie produktów tradycyjnych Borów Tucholskich; 

6. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój i integrację wspólnot 

i społeczności lokalnych; 

7. Upowszechnianie i promowanie wartości proekologicznych; 
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8. Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury i sztuki na 

obszarach wiejskich;  

9. Budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei 

demokratycznych. 

 

§ 4.  

 

Fundacja realizuje cele poprzez: 

1. Udzielanie stypendiów na czasowy pobyt w Domu Pracy Twórczej;  

2. Organizowanie imprez kulturalnych: festiwali i happeningów, pokazów 

filmowych, spektakli teatralnych, wystaw, konkursów, warsztatów spotkań 

autorskich; plenerów o różnej  tematyce; 

3. Organizowanie imprez promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych; 

4. Organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych; 

5. Organizowanie dyskusji i otwartych spotkań;  

6. Prowadzenie działalności wydawniczej, dokumentacyjnej, informatycznej 

i internetowej; 

7. Współdziałanie i realizacja projektów artystycznych z organizacjami 

i instytucjami prowadzącymi podobną działalność; 

8. Prowadzenie odpłatnej działalności statutowej; 

9. Pozyskiwanie środków na cele statutowe; 

10. Inne działania sprzyjające rozwojowi celów statutowych. 

 

§ 5.  

 

1. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami 

fizycznymi dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć 

charakter wspierania organizacyjnego oraz częściowego lub całkowitego 

finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu niezbędnych 

funduszy z innych źródeł. 

2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako 

zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków. 

 

III. MAJĄTEK FUNDACJI 

 

§ 6.  

 

1. Majątek Fundacji stanowi: fundusz założycielski w kwocie  1000 złotych oraz 

mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

2. Środki na realizację celów fundacji i pokrycie kosztów działalności pochodzą z: 
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a) darowizn, spadków, zapisów; 

b) dotacji i subwencji oraz konkursów grantowych; 

c) programów Unii Europejskiej; 

d) dochodów z nieruchomości i praw majątkowych; 

e) zbiórek i innych imprez publicznych; 

f) odsetek i depozytów bankowych; 

g) wpływów z odpłatnej działalności statutowej i gospodarczej. 

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz 

w walutach obcych we właściwych Bankach zgodnie z przepisami polskiego 

prawa dewizowego. 

4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność pożytku 

publicznego nieodpłatna i odpłatna na zasadach określonych w ustawie o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

5. Cały dochód z działalności będzie przeznaczony na cele statutowe. 

6. Rok obrachunkowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, 

określonych w odrębnych przepisach. 

8. Fundacja przeznacza 1000 zł na działalność gospodarczą 

9. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie i rozmiarach 

służących realizacji celów statutowych. 

10. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: 

 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 

 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach, 

 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych 

prowadzona w  wyspecjalizowanych sklepach, 

 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet, 

 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet), 

 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 

 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, 

 18.12.Z Pozostałe drukowanie.  

 

§ 7.  
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1. O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, 

spadków i zapisów mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych 

Fundacji. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane 

przepisami prawa składa Prezes Fundacji. 

IV. ORGANY FUNDACJI  

 

§ 8.  

 

Organami Fundacji jest zarząd Fundacji i Rada Fundacji. 

 

A. Zarząd Fundacji  

 

 

§ 9. 

 

1. Zarząd Fundacji może składać się od 1 do 3 osób. 

2. Zarząd Fundacji powołuje fundator. 

3. Kadencja zarządu trwa 5 lat. Zarząd może pełnić swoje funkcje prze dowolną 

liczbę kadencji. 

4. Pierwszy zarząd Fundacji jest jednoosobowy. 

5. Prezesem pierwszego zarządu fundacji z mocy tego statutu jest sam fundator. 

6. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego to powołani do niego 

członkowie wybrani wybierają ze swego grona Prezesa Zarządu.  

 

§ 10.  

 

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

2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby. 

3. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego Fundację na zewnątrz 

reprezentuje Prezes Zarządu wraz z jednym członkiem. 

4. Zarząd decyzje podejmuje w formie uchwał. 

5. W przypadku zarządu wieloosobowego uchwały zarządu zapadają zwykłą 

większością głosów, a w wypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” 

decyduje głos oddany przez Prezesa Zarządu. 

 

§ 11.  

 

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) określenie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych; 
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b) uchwalanie regulaminów; 

c) zarządzanie majątkiem Fundacji; 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji; 

e) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do 

kompetencji innych organów Fundacji; 

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji. 

2. Prezes może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą 

spraw należących do zadań Fundacji. 

 

§ 12.  

 

Zmiany w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć 

również celów fundacji. 

 

B. RADA FUNDACJI  

 

§ 13.  

 

1. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków. 

2. Rada spośród swoich członków wybiera na pierwszym posiedzeniu 

Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, 

reprezentuje ją na zewnątrz oraz przewodniczy zebraniom Rady. 

3. Kadencja Rady Fundacji wynosi 5 lat. 

4. Rada Fundacji ma obowiązek zbierać się co najmniej jeden raz w roku do końca 

pierwszego kwartału, a także każdorazowo na pisemny wniosek Prezesa zarządu.  

 

§ 14.  

 

1. Rada Fundacji jest organem doradczym Fundacji. 

2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków 

Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcje lub dla rozszerzenia 

składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady 

i pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały 

podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. 

4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji 

z członkostwa lub śmierci członka Rady. 

5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji Prezesa 

lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 
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§ 15.  

 

1. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady.  

2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. 

W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

3. Każdy członek rady ma jeden głos. 

 

§ 16.  

 

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

1. Opiniowanie działalności Zarządu Fundacji. 

2. Doradztwo w wytyczaniu głównych kierunków działalności Fundacji. 

 

V. SPOSÓB REPREZENTACJI 

 

§ 17.  

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa zarząd w osobie Prezesa zarządu, a w 

przypadku zarządu wieloosobowego Prezes zarządu i jeden członek zarządu.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

§ 18.  

 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania 

swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec 

istotnej zmianie cele Fundacji. 

 

§ 19.  

 

1. Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych, bądź 

na skutek decyzji podjętej przez Prezesa Fundacji. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Prezes. 

3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na 

rzecz działających w Rzeczypospolitej innych Fundacji lub organizacji 

pozarządowych o zbliżonych celach Statutowych.   

 

§ 20.  
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W przypadku śmierci Fundatora lub jego ubezwłasnowolnienia zmian Statutu 

dokonuje Rada Fundacji.                                           

§ 21.  

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania 

postanowienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. 


