STATUT
FUNDACJI SZAFA GRA
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Szafa Gra, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jolantę
Sodzawiczny zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym Rep. A. 1209/2014 sporządzonym
przez notariusza Justynę Gaczyńską w kancelarii notarialnej w Łaziskach Górnych,
ul. Barlickiego 1, w dniu 06.03.2014 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego
oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
1. Siedzibą fundacji jest gmina Ornontowice.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji.
§6
Celami Fundacji są:
•
•

Szerzenie, popularyzowanie i wspieranie kultury, sztuki, sportu i kultury fizycznej,
wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej
na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a nadto działalności prowadzonej na
rzecz rozwoju i krzewienia kultury fizycznej i sportu,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

integrowanie środowisk lokalnych,
ochrona tradycji lokalnych i specyfiki regionalnej,
wspieranie inicjatyw lokalnych związanych z promocją kultury, sztuki, historii
regionalnej, kultury fizycznej i sportu,
międzynarodowa integracja i współdziałanie na polach edukacji, kultury, sztuki oraz
sportu,
organizacja czasu wolnego, jako forma profilaktyki chroniąca przed uzależnieniami,
działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy
wspieranie placówek oświatowych i opiekuńczych w działaniach wychowawczych
i profilaktycznych
zwiększenie udziału w życiu społecznym i aktywizacja osób starszych,
a także tworzenie i wspieranie form dialogu międzypokoleniowego,
działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
wspieranie szeroko rozumianego rozwoju osobowości,
inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Fundacji.
§7

Fundacja swe cele realizuje poprzez:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Działalność artystyczną realizowaną w ramach Fundacji,
Współpracę
z
instytucjami,
organizacjami
i
stowarzyszeniami
o podobnych celach działania, zarówno polskimi jak i zagranicznymi,
Współpracę z niezależnymi artystami i animatorami kultury, zarówno polskimi jak
i zagranicznymi,
Organizowanie i finansowanie uroczystości , festynów ludowych, przeglądów
i konkursów twórców ludowych, wystaw, spotkań, konkursów literackich, plenerów,
warsztatów artystycznych, spektakli, które służą krzewieniu i kultywowaniu tradycji
lokalnych i regionalnych,
Organizowanie i finansowanie zajęć sportowych, obozów sportowych i szkoleniowych,
konkursów oraz innych form, a także zakupu sprzętu sportowego i finansowanie udziału
sportowców w zawodach indywidualnych i zespołowych,
Organizowanie i finansowanie działalności sportowo – rekreacyjnej dla wszystkich grup
wiekowych, zwłaszcza dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych,
Działalność terapeutyczno - rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych,
Pomoc w rozwijaniu talentów szczególnie uzdolnionych artystycznie i sportowo dzieci
i młodzieży,
Udział w ruchu artystycznym poprzez uczestnictwo w przeglądach, festiwalach,
konferencjach,
seminariach
itp.
na
szczeblu
lokalnym,
ogólnopolskim
i międzynarodowym,
Tworzenie rezydentur (organizowanie pobytu) pojedynczych artystów lub grup
artystycznych w Polsce i za granicą,
Propagowanie dziedzictwa kultury narodowej w kraju i za granicą,
Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,
Prowadzenie filmoteki, dokumentacji filmowej i fotograficznej, oraz archiwum,
Prowadzenie, organizowanie i finansowanie warsztatów i zajęć z zakresu edukacji

•
•
•
•
•

artystycznej i kulturalnej adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych – artystów
i amatorów,
Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań mających na celu włączanie do współpracy
artystycznej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Prowadzenie placówek edukacji formalnej i nieformalnej zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
Prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej oraz pedagogicznej,
Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami i osobami fizycznymi
zainteresowanymi działalnością Fundacji.
organizacja zajęć profilaktycznych poprzez prelekcje, pogadanki, szkolenia, zajęcia
warsztatowe
adresowane
do
dzieci,
młodzieży
i
dorosłych,

2. Do realizacji swoich celów Fundacja może także:
• prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
• prowadzić działalność gospodarczą,
• opracowywać, administrować i zarządzać programami lub projektami innych organizacji
lub instytucji.
§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji.
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne
mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
5. działalności gospodarczej,
6. dotacji i subwencji,
7. dochodów z majątku Fundacji.

§ 11
•
•
•
•
•

Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
Dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału między
członków organów Fundacji,
Odpłata i nieodpłatna działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza
wymagają rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów,
kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności
gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.
§ 12

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Władze Fundacji.
§ 13
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana także Radą;
b) Zarząd Fundacji, zwany także Zarządem.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w
pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
3. Zakazuje się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz
pracownicy organizacji 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",
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich 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,
c) wykorzystywania majątku na rzecz 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,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
4. Zakazuje się:
1) łączenia przez tę samą osobę funkcji w Radzie i Zarządzie;
2) pełnienia funkcji w Radzie osobie pozostającej w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkiem
Zarządu;
3) pełnienia funkcji w Radzie albo w Zarządzie osobie, która była skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.

Rada Fundacji.
§ 14
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie
go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez
pozostałych członków Rady Fundacji. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku
pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji ze stosunkiem pracy z Fundacją.
6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
trwania stosunku pracy.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 15
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu
lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.

§ 16
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub
o likwidacji Fundacji.
§ 17
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji.
§ 18
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji
na czteroletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednogłośnie przez wszystkich
członków Rady.
§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów

jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Powiadomienie może
nastąpić drogą elektroniczną.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 maja, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.
7. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady
Fundacji.
8. Podjęcie decyzji w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej następuje w drodze
jednomyślnej uchwały Zarządu.
Sposób Reprezentacji
§ 20
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy
członek Zarządu samodzielnie.

Zmiana Statutu
§ 21
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu
nie mogą dotyczyć zawężenia celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona
i określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją.
§ 22
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 mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
§ 23
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają
w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę
Fundacji.
Likwidacja Fundacji.
§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 25
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania
skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 26
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji
lub stowarzyszenia o zbliżonych celach.

Sporządzono dnia 06.03.2014

