S T A T U T F U N D A C J I ART FORUM
Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§ 1.
1. Bożena Boba-Dyga, zwana dalej „Fundatorem”, ustanowiła aktem notarialnym za repertorium
A nr 3954/2010, sporządzonym w dniu 31.12.2010, przez notariusza Dorotę Mitkę, fundację
pod nazwą: Fundacja Art Forum, zwaną dalej Fundacją.
2. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku
o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203, z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) oraz
postanowień niniejszego statutu.
3. Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 2.
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
§ 3.
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą, może posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w innych językach.
§ 4.
Czas trwania Fundacji Art Forum jest nieoznaczony.

§ 5.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły 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 2. Cele i sposoby działania.

§ 6.
Cele Fundacji Art Forum są następujące:
1. Propagowanie ideii syntezy różnych form artystycznych w dziele sztuki.
2. Prezentacja i promocja poszczególnych dziedzin sztuki.
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3. Propagowanie mało znanych, ambitnych i awangardowych form ekspresji artystycznej ze
szczególnym uwzględnieniem muzyki akordeonowej, wokalno-akordeonowej.
4. Wspieranie sztuki niszowej, kameralnej, nowej i awangardowej.
5. Promocja twórców.
6. Promocja i prezentacja projektów pomiędzy zdefiniowanymi przestrzeniami sztuki, na styku
różnych dziedzin, jak i projektów dotyczących nowych, nienazwanych dotąd dziedzin sztuki
oraz ich definiowanie.
7. Propagowanie idei twórczej współpracy pomiędzy, artystami, twórcami z różnych dziedzin
i kultur oraz instytucjami.
8. Propagowanie form historycznych sztuk oraz wykorzystywanie ich w nowatorski sposób.
9. Działalność poprzez animację kulturalną na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych.
10. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
kulturalnej.
11. Wspieranie i upowszechnianie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
12. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji.
13. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.
14. Upowszechnianie równych praw kobiet i mężczyzn.
15. Działalność wspomagająca rozwój kultury i sztuki, ochrony oraz ochronę dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego.
16. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
17. Promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.

§ 7.
Fundacja w swojej działalności kieruje się ideą dialogu i tolerancji dla współistnienia różnych
narodowości, wyznań i tradycji.

§ 8.
Fundacja realizuje swe cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności animacyjnej i edukacyjnej na rzecz społeczeństwa poprzez
organizowanie wystaw, działań teatralnych, koncertów, pokazów multimedialnych, spotkań
autorskich, seminariów, plenerów i warsztatów artystycznych, festiwali, konkursów, szkół,
uczelni, e-nauczania.
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2. Fundowanie stypendiów twórczych i naukowych oraz nagród.
3. Finansowanie i upowszechnianie wydawnictw promujących obszary działalności Fundacji oraz
osób i instytucji współpracujących.
4. Wydawanie i promowanie literatury.
5. Tworzenie ośrodków, domów pracy twórczej, artystycznych klubów służących integracji
społecznej, ośrodków rezydencjonalnych.
6. Działalność związaną z produkcją filmów, nagrań dźwiękowych i video oraz programów
telewizyjnych i fotografii.
7. Odbudowę, konserwację, dokumentację obiektów zabytkowych kultury materialnej i duchowej.
8. Współpracę z innymi osobami fizycznymi, prawnymi, prowadzącymi działalność zbieżną
z celami Fundacji, a także udzielanie patronatów.
9. Organizowanie współpracy wielu twórców nad jednym dziełem.
10. Studia translatorskie.
11. Działalność charytatywną.
12. Organizację wolontariatu.

§ 9.
Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.
1. Zakres działalności nieodpłatnej obejmuje:
a) działalność charytatywną,
b) organizację wolontariatu,
c) fundowanie stypendiów twórczych i naukowych oraz nagród,
d) finansowanie i upowszechnianie wydawnictw promujących obszary działalności Fundacji oraz
osób i instytucji współpracujących.
2. Działalność wymieniona w paragrafie 8 pkt.1 i pkt. 4 - 10 może być prowadzona odpłatnie lub
nieodpłatnie.

Rozdział 3. Majątek i dochody Fundacji Art Forum.

§ 10.
1. Majątek Fundacji stanowią kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe
określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości
oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundacje w toku jej działalności.
2. Na realizacje celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset
złotych).
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§ 11.
1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie
organów Fundacji 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, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.
2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji 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. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osóby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12.
1. Środki finansowe i rzeczowe na realizację celów Fundacji oraz pokrycie kosztów jej
działalności pochodzą z:
a) funduszu założycielskiego,
b) darowizn, dotacji, subwencji, zapisów i spadków, grantów,
c) dochodów z posiadanego majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji, oraz praw
majątkowych,
d) dochodów ze zbiórek publicznych,
e) odsetek i depozytów bankowych,
f) udziałów w zyskach osób prawnych,
g) dochodów z działalności gospodarczej,
h) wpływów z działalności statutowej odpłatnej,
2. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w papierach
wartościowych, w spółkach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących,
w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
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§ 13.
Jeżeli przekazaniu środków majątkowych nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania,
Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

Rozdział 4. Organy Fundacji.

§ 14.
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
3. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją

§ 15.
1. W skład Zarząd wchodzi od jednego do pięciu członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych
przez Radę Fundacji. Skład pierwszego Zarządu ustalany jest przez Fundatora, który rozdziela
funkcje pomiędzy poszczególnych członków tego organu.
2. W skład Zarządu może wchodzić Fundator oraz członkowie Rady Fundacji.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej, niż jedną
kadencję.
5. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo
powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.
6. Członkostwo członka Zarządu wygasa w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) śmierci,
c) odwołania przez Radę Fundacji lub Fundatora,
7. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu,
d) utraty praw publicznych;
8. Członkowie Zarządu mogą wchodzić z Fundacją w stosunek pracy.
9. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich
umocowania.
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§ 16.
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji Rady Fundacji lub innych organów, a w szczególności:
1. Kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
2. Uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
4. Organizowanie działalności gospodarczej Fundacji.
5. Tworzenie, likwidacja i nadzorowanie jednostek organizacyjnych Fundacji.
6. Powoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych
Fundacji.
7. Uchwalanie regulaminów.
8. Przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych.

§ 17.
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu w razie potrzeby,
jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku. W posiedzeniach może uczestniczyć także Fundator,
któremu także przysługuje prawo zwoływania posiedzeń tego organu.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3. Do ważności uchwały Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków,
w tym Prezesa Zarządu Fundacji.
4. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 18.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu
działający łącznie. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości
przekraczającej jednorazowo bądź łącznie w okresie jednego roku na rzecz jednego podmiotu lub
podmiotów powiązanych, kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), do ważności czynności
prawnej wymagane jest współdziałanie wszystkich członków Zarządu Fundacji.

§ 19.
1. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków. Skład pierwszej Rady Fundacji ustalany
jest przez Fundatora. Rada Fundacji stanowi organ opiniodawczy oraz sprawuje opiekę
merytoryczną nad działalnością Fundacji.
2. Kadencja Rady trwa pięć lat. Ustępujący członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.
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3. Następnych członków Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Rady, powołuje swa decyzją Fundator lub powołany przez niego
pełnomocnik.
4. W razie zmian w składzie Rady w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji

przez

nowo

powołanych członków kończy się z upływem kadencji całej Rady.
5. Z mocy statutu nieodwoływalnym członkiem Rady jest Fundator.
6. W skład Rady mogą wchodzić również członkowie Zarządu.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:
a) Śmierci,
b) złożenia pisemnej rezygnacji,
c) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,
d) odwołania, zgodnie z procedurą wskazaną poniżej;
8. Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku zaistnienia innych niż
wskazane w ust. 6 pkt. a) – c) szczególnie uzasadnionych okolicznościach, które w sposób
długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka
Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania do danego członka Rady.
9. Szczególnie uzasadnione okoliczności odwołania to:
a) naruszenie celów Fundacji,
b) działania na szkodę Fundacji,
c) podjęcie pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
Rady,
d) choroba, ułomność lub utrata sił – powodujące trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,
e) nie wypełnianie obowiązków członka przez okres dłuższy niż sześć miesięcy,
f) nienależyte wypełnianie funkcji członka,
g) istotne naruszenie postanowień statutu;
10. Odwołanie Członka Rady Fundacji, może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co
najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Fundacji. Głosowanie w tym przedmiocie jest tajne i nie
bierze w nim udziału Członek Rady Fundacji, którego wniosek dotyczy. Wniosek powinien
zwierać uzasadnienie.
11. Rada Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Fundatora przed upływem kadencji. W przypadku odwołania przez Fundatora całej Rady jej
kadencja ulega skróceniu.
12. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady,
reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
13. Członkowie Rady:
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a) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
b) mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 20.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu
lub Fundatora.
3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
4. Za wyjątkiem paragrafu 29 ust. 3 uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy
czym w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Rada ma zdolność
podejmowania uchwał przy obecności co najmniej więcej niż połowy składu Rady.
5. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym
celu konsultantów i specjalistów.

§ 21.
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością merytoryczną Fundacji.
2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz podział funkcji w tym organie.
4. Zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd rocznych sprawozdań z działalności
i sprawozdań finansowych.
5. Powoływanie dodatkowych organów doradczych Fundacji, w tym Rad Programowych.
6. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd i Komisje Rewizyjną.
7. Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej.

§ 22.
Komisja rewizyjna stanowi kolegialny organ kontroli i nadzoru działalności Fundacji.
Komisja rewizyjna jest odrębna od organu zarządzającego i nie podlega mu w zakresie kontroli
wewnętrznej lub nadzoru.
1. Komisja rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Fundacji. Pierwszy
skład Komisji Rewizyjnej powołuje Fundator.
2. Komisja składa się z trzech do pięciu osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym
posiedzeniu Komisji.
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3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
4. Posiedzenia komisji zwołuje Przewodniczący.
5. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwal zwykłą większością głosów w obecności minimum
połowy członków.

§ 23

Do kompetencji Komisji należy:
1. Kontrola całokształtu działalności Fundacji w tym Kontrola majątku, bilansu i wyników
ekonomicznych Fundacji.
2. Ocena pracy Zarządu w tym corocznych sprawozdań.
3. Składanie sprawozdań do Rady Fundacji z oceną działalności Zarządu.

§ 24
Członkowie Komisji :
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani Rady Fundacji, ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą wchodzić z Fundacją w stosunek pracy;

Rozdział 5. Działalność gospodarcza.

§ 25.
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z art. 5 ust. 5
ustawy z dn. 06 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 ze zm.). Działalność
gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku
publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność statutową.

§ 26.
Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.

§ 27.
Fundacja prowadzi finanse i księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
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§ 28.
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział 6. Przepisy końcowe

§ 29.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie
cele Fundacji.
3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 30.
1. Fundator może dokonać zmiany statutu.
2. Zmiana statutu może dotyczyć powoływania nowych organów.
3. Po śmierci Fundatora zmiany statutu może dokonać Zarząd z Komisją Rewizyjną w drodze
jednomyślnej wspólnej uchwały, po uprzednim zasięgnięciu opini Rady Fundacji.

§ 31.
1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały, w porozumieniu z Fundatorem i za jego zgodą, a po śmierci samodzielnie.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
4. W przypadku likwidacji Fundacji majątek i środki finansowe

pozostałe po jej likwidacji

przekazuje się na rzecz, organizacji lub instytucji wskazanych przez Fundatora, a po jego śmierci
przez Radę Fundacji.
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