
                                                 STATUT FUNDACJI ART  

Rozdział I 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. 

Fundacja pod nazwą "Fundacja ART" zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona przez Marię 

Emilię Reif, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 14.12.2007 roku  przed 

notariuszem Barbarą Bąbka prowadzącą kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej nr 

7/9 m.24, działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o 

fundacjach (Dz.U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z późn.zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2. 

Fundacja posiada osobowość prawną.  

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

§4 

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

§5 

Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony 

§6 

2. Fundacja może: 

1. tworzyć oddziały i biura, w kraju i za granicą.   

2. dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

§7 

1. Fundacja używa  pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji oraz pieczątek z danymi 

identyfikującymi Fundację. 

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§ 8 

Fundacja może ustanowić tytuły, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej 

Fundacji. 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji. 

§ 9 

Celem działania Fundacji jest:  



1.stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania kultury, 

2. inicjowanie i wspieranie działań społecznych w różnych dziedzinach życia dla rozwoju postaw obywatelskich, 

patriotycznych i prospołecznych. 

3.inicjowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju intelektualnego i kulturalnego dzieci i 

młodzieży. 

4.popularyzacja i wspieranie pozytywnych wzorców rodzinnych  

5. umacnianie i promowanie postaw nastawionych na aktywność kulturalną społeczeństwa. 

6. podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości, świadomości narodowej oraz idei demokracji i 

współdziałania z mniejszościami narodowymi  

7. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwijanie kontaktów pomiędzy społecznościami 

lokalnymi 

8.działanie na rzecz innych organizacji czy podmiotów, których celem statutowym jest działalność: naukowa, 

oświatowa, kulturalna, wydawnicza, społeczna, sportowa, rekreacyjna i prozdrowotna. 

9. prowadzenie programów edukacji kulturalnej, oświatowej i prozdrowotnej w szerokich kręgach społecznych. 

10. wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, kulturę i sztukę o charakterze 

charytatywnym.  

11. współdziałanie ze związkami wyznaniowymi zgodnie z celami fundacji. 

12.   niesienie pomocy i opieki osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym jak również dzieciom 

pozbawionym opieki, pochodzącym ze środowisk trudnych i patologicznych,  

13. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży oraz 

wspieranie ich poprzez aktywizację społeczną w formie warsztatów i programów edukacyjnych. 

14. stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększania ich 

skuteczności, propagowanie idei ochrony środowiska oraz dziedzictwa przyrodniczego, organizowanie i 

wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa. 

15. wspieranie i pomaganie innym fundacjom, których cele są zbieżne z celami Fundacji. 

 

§ 10 

 Fundacja realizuje swe cele poprzez: 

1) prowadzenie działalności kulturalnej, informacyjnej, edukacyjnej i promocyjnej oraz badań w zakresie objętym 

celami Fundacji; 

2) popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu; 

3) działania wspomagające rozwój wspólnot i  społeczności lokalnych; 

4) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, festiwali, koncertów, konkursów, akcji 

informacyjnych, happeningów, programów i widowisk w środkach masowego przekazu, wycieczek 

krajoznawczych, rajdów i akcji wakacyjnych dla dzieci i młodzieży 



5) skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających i działających na polu wskazanym przez cele 

Fundacji 

6) świadczenie pomocy  osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami 

Fundacji; 

7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami;  

8) wykonuje przedsięwzięcia w zakresie pomocy charytatywnej;  

9)  działania polegające na współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji 

samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których 

działalność wiąże się z celami Fundacji; 

10) propagowanie działań kulturalnych, oświatowych i wychowawczych zgodnie z ideami Fundacji; 

11) działania związane z celami Fundacji na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. 

12) propagowanie działań kulturalnych i oświatowych w społeczeństwie. 

13) organizowanie placówek oświatowych i wychowawczych 

14) organizowanie kampanii społecznych 

15) działalność wydawniczą wspierającą statutowe cele fundacji. 

Rozdział III 

Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji 

§ 11 

Na majątek Fundacji składają się: 

1. fundusz założycielski, czyli środki pieniężne przekazane przez Fundatora w akcie założycielskim w 

wysokości 1000 PLN. 

2. środki finansowe nabyte przez Fundacje w inny sposób w tym pochodzące z:. 

a) darowizn, spadków oraz  zapisów otrzymywanych zarówno z kraju jak i z zagranicy; 

b) subwencji osób prawnych i fizycznych 

c) grantów, dotacji, konkursów 

d) wpływów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majatkowych 

e) wpływów ze zbiórek i imprez publicznych oraz akcji charytatywnych 

f) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach oraz innych zysków kapitałowych (włączając dochody z 

uczestnictwa w funduszach powierniczych, dochody z obligacji, bonów skarbowych, itp.). 

g) dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących 

działalność zbieżną z celami Fundacji. 

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 

§ 12 



O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być 

użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji. 

§ 13 

Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną w ramach działalności związanej ze statutem fundacji i  może w 

przyszłości prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w kraju i za granicą. 

      

§ 14 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku tylko 

wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezspornym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa 

długi spadkowe. 

§ 15 

1. Osoby fizyczne lub prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny, jednorazowej lub łącznej, o 

wysokości co najmniej 60 000 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy) mogą uzyskać tytuł Darczyńcy Fundacji . 

2. Tytuł Darczyńcy uzyskuje się na podstawie uchwały Zarządu Fundacji po uzyskaniu wcześniejszej pozytywnej 

opinii Rady Fundacji na temat Darczyńcy. 

3. Tytuł Darczyńcy ma charakter osobisty. 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI 

 

§ 16 

1.  Organami Fundacji są: 

 

a)  Rada Fundacji, 

b)  Zarząd Fundacji 

c)    Fundator 

 

2.  Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak 

otrzymać w uzasadnionych przypadkach zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z 

tą działalnością. 

 

3.  Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowna uchwałę o 

przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia. 

 

4.  Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji. 

 

RADA FUNDACJI 

§ 17 

 

Fundator dla ułatwienia realizacji celów statutowych Fundacji może powołać Radę Fundacji 

 

§ 18 

  

1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 11 osób, powoływanych przez Fundatora na okres 3 lat.  

2. Członków Rady Fundacji powołuje się na okres wspólnej kadencji. Dopuszczalne jest powoływanie tych 

samych członków na następne kadencje Rady. 

 

3. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Fundatora. 

 



 

§ 19 

1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem: 

1. Odwołania przez Fundatora w szczególności w przypadku: 

 

b)  podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady, 

c)  choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, 

d)  niespełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok, 

e)  przekroczenia 75 roku życia, 

f)  nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji 

 g) istotnego naruszenia postanowień Statutu 

 

2. złożenia rezygnacji 

3. upływu kadencji 

4. śmierci jej członka 

5. likwidacji Fundacji 

 

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 następuje w drodze decyzji Fundatora. 

 

§ 20 

 

Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

 

a)  nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji, 

b)  występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 

c)  opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 

d)  wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 

e)  uchwalanie regulaminu pracy Zarządu, 

f)  ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji, 

g)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium jego 

członkom, 

h)  zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu i biura Fundacji. 

 

§ 21 

 

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę oraz 

sekretarza Rady Fundacji. 

 

§ 22 

 

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 

razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień. 

 

§ 23 

 

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana 

jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego. 

2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego. 

 

§ 24 

 

 Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.  

 

§ 25 

Pracami Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczący 

§ 26 

 



1.  Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których 

działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

2.  Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy. 

 

ZARZĄD FUNDACJI 

 

§ 27 

 

1. Zarząd fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 3 do 5 osób. 

 

§ 28 

 

1. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatora w formie uchwały na czas nieoznaczony. 

2. Zarząd lub każdy z jego członków może być odwołany w każdym czasie przez Fundatora. 

3. Członkiem Zarządu może być Fundator lub inna osoba. 

 

§ 29 

1. Każdy kolejny Zarząd będzie powoływany na okres 3 lat przez Fundatora. Dopuszczalne jest powoływanie tych 

samych członków na następne kadencje rady.  

2. Zasadą jest wspólna kadencja Zarządu. 

 

 

§ 30 

 

W razie śmierci Fundatora, prezes zarządu zostanie wybrany przez członków Zarządu spośród członków 

aktualnego składu zarządu. 

 

§ 31 

Zarząd Fundacji jest organem uchwałodawczym a jego decyzje zapadają w formie uchwał. 

 

§ 32 

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą: 

 

1. Odwołania przez Fundatora w szczególności w przypadku: 

 

b)  podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu, 

c)  choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, 

d)  niespełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok, 

e)  przekroczenia 75 roku życia, 

f)  nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji 

g) istotnego naruszenia postanowień Statutu 

 

2. złożenia rezygnacji 

3. upływu kadencji 

4. śmierci jej członka 

5. likwidacji Fundacji 

 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 następuje w drodze decyzji Fundatora. 

 

§ 33 

 

Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatora. 

 

 

 

§ 34 

 



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

2.  Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji. 

 

 

§ 35 

 

Do kompetencji Zarządu należy: 

 

a)  reprezentuje ją na zewnątrz, 

b)  opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy, 

c)  sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 

d)  sprawuje zarząd nad jej majątkiem, 

e)  przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 

f)  ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników i współpracowników 

Fundacji, 

g)  kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych, 

h)  podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji, 

i)  występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji, 

j)    do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w niniejszym Statucie. 

 

§ 36 

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogą składać: 

a) Prezes Zarządu - jednoosobowo 

b) pozostali członkowie Zarządu - na zasadzie reprezentacji łącznej dwóch członków Zarządu po otrzymaniu 

pełnomocnictwa od Fundatora 

 

§ 37 

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż sześć razy w roku. 

 

 

§ 38 

 

1.  Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji. 

2.  Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez 

naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.  

   

§ 39 

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Fundacji z własnej inicjatywy minimum dwa razy w roku lub 

upoważniony przez niego członek Zarządu Fundacji lub w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku  o zwołanie 

posiedzenia przez: 

1) dwóch Członków Zarządu; 

2) Fundatora;      

3) Trzech członków Rady Fundacji. 

2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy jego Prezes, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego 

członek Zarządu. 

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia niniejszego Statutu przewidują 

inaczej. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.  



4. Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub 

upoważnionego przez niego członka Zarządu. 

5. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wyrażą na 

piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. 

FUNDATOR 

§ 40 

Fundator jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące jej 

funkcjonowania. 

§ 41 

Do kompetencji Fundatora - poza innymi sprawami określonymi w niniejszym statucie należy: 

a) ustalenie i zmiana statutu oraz celów Fundacji 

b) powołanie i odwołanie Rady Fundacji oraz poszczególnych jej członków 

c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji oraz poszczególnych jej członków 

d) podejmowaniu decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją. 

e) Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji 

      

Rozdział V 

Zmiana Statutu Fundacji. 

§ 42 

1. Statut Fundacji i cel Fundacji mogą być zmienione. Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji ale 

bez naruszenia jego istotnych założeń. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu  Fundacji podejmuje Fundator po 

zasięgnięciu opinii Rady i Zarządu Fundacji. 

2. Zmiany w Statucie może dokonać  Rada Fundacji z Fundatorem większością 2/3 głosów w obecności co 

najmniej połowy składu.  

Rozdział VI 

Likwidacja Fundacji. 

§ 43 

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu Fundacji. 

3. Rada Fundacji podejmuje postanowienie o postawieniu Fundacji w stan likwidacji w trybie przewidzianym 

4. Wniosek o ogłoszenie likwidacji może również zgłosić do Rady Fundacji Przewodniczący Rady lub Prezes 

Zarządu Fundacji, o ile uznają, że Fundacja nie realizuje lub realizuje niewłaściwie swoje cele. 

§ 44 

1. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd Fundacji. 

2. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu Fundacji. 



3. Likwidator może zatrudniać osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności likwidacyjne. 

§ 45 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, 

instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez Zarząd Fundacji po zasięgnięciu 

opinii Rady Fundacji. 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe.   

§ 46 

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 

§ 47 

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

§ 48 

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator. 

§ 49 

statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania go przez sąd rejonowy dla miasta stołecznego warszawy 

wydział gospodarczy. 

 

 

 

Fundator 

Maria Emilia Reif 


