STATUT FUNDACJI „NIEŚCISZALNI”

Postanowienia ogólne

§1.
1. Fundacja pod nazwą „Nieściszalni” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Agatę
Klonecką, zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Ilonę
Teresę Zielińską w kancelarii notarialnej w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 18, w dniu
21.07.2011, działa na podstawie polskiego prawa oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana jest z żadnym wyznaniem.

§2.
Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.

§3.
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Poznań, gmina Miasto Poznań, województwo
wielkopolskie.

§4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej 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.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
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§6.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

§7.
Fundacja posługuje się pieczęcią Fundacji.

§8.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§9.
Działalność Fundacji opiera się przede wszystkim na pracy społecznej osób ją wspierających i
pracy osób zatrudnionych przez Fundację.

Cele i zasady działania Fundacji

§10.
Cele Fundacji to:
1. Upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji w zakresie wiedzy i umiejętności
muzycznych, artystycznych i sportowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
2. Edukacja artystyczna, muzyczna i sportowa osób starszych, niepełnosprawnych i
wykluczonych społecznie w celu ich aktywizacji.
3. Popularyzowanie i promowanie kultury muzycznej i sztuki różnych stylów, epok i
gatunków w społeczeństwie polskim.
4. Wspieranie i promocja działalności utalentowanych artystów i zespołów poprzez
organizowanie i finansowanie projektów artystycznych w postaci wydarzeń
kulturalnych.
5. Rozwój

infrastruktury

umożliwiającej

organizację

kształcenia

sportowego,

artystycznego oraz krzewienia kultury muzycznej w społeczeństwie polskim.
6. Wspieranie

lokalnych

inicjatyw

społecznych

oraz

działalność

na

rzecz

zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego wraz z aktywizacją ludności.
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7. Rozwój kontaktów między krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi i
naukowymi.

§11.
Fundacja realizuje swoje cele przez następujące działania w sferze zadań publicznych,
zgodnych z art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 „O działalności pożytku publicznego i
wolontariacie”, a w szczególności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

a) nieodpłatne i odpłatne organizowanie i współorganizowanie koncertów, festiwali
muzycznych,

przedstawień,

recitali,

widowisk

słowno-muzycznych

oraz

wydarzeń

artystycznych i sportowych dla ogółu społeczeństwa; działania te są zadaniami publicznymi w
zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, realizowanymi we współdziałaniu z
organami administracji państwowej, samorządowej, osobami prawnymi i fizycznymi,
organizacjami pozarządowymi i organizacjami międzynarodowymi;

b) nieodpłatne i odpłatne organizowanie i współorganizowanie działań edukacyjnych w
zakresie muzyki, sztuk plastycznych i sportu: warsztatów, kursów, lekcji indywidualnych,
prób i konkursów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych; działania te są zadaniami
publicznymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla społeczności muzycznej –
uczestników czynnych oraz dla ogółu społeczeństwa;

c) wspieranie rozwoju infrastruktury edukacji muzycznej, artystycznej i sportowej poprzez
zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych, ich konserwację i naprawy, zakup akcesoriów
plastycznych, fotograficznych, przyborów malarsko-kreślarskich oraz innych sprzętów
potrzebnych do wyżej wymienionych działalności; są to działania w sferze zadań publicznych
na rzecz społeczności muzycznej, z zakresu kultury i sztuki oraz nauki i edukacji;

d) nieodpłatna i odpłatna realizacja unikalnego programu studium muzyki rozrywkowej dla
dzieci, młodzieży, osób dorosłych, osób starszych oraz osób z grup społecznie wykluczonych,
są to zadania publiczne w zakresie kultury i sztuki oraz nauki i edukacji, na rzecz młodej
społeczności muzycznej;
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e) nieodpłatna i odpłatna realizacja unikalnego programu studium edukacji plastycznej,
fotograficznej i sportowej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, osób starszych oraz osób z
grup społecznie wykluczonych, są to zadania publiczne w zakresie kultury i sztuki oraz nauki i
edukacji na rzecz ogółu społeczeństwa;

f) nieodpłatne i odpłatne finansowe i organizacyjne wspieranie wydawania nagrań
muzycznych, promujących muzykę polską, a także utalentowanych instrumentalistów –
wykonawców, są to zadania publiczne z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i
tradycji na rzecz ogółu społeczeństwa;

g) nieodpłatne i odpłatne prowadzenie działalności

wydawniczej,

promującej i

popularyzującej muzykę rozrywkową, sztuki plastyczne i jej twórców oraz wykonawców;
działania te są zadaniami publicznymi z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i
tradycji na rzecz ogółu społeczeństwa.

h) gromadzenie wokół celów i idei Fundacji artystów, działaczy i dydaktyków krajowych i
zagranicznych, współpraca z innymi podmiotami o podobnych celach działania.

i) propagowanie i wspomaganie działań przyczyniających się do poprawy wyposażenia szkół
w pomoce naukowe i dydaktyczne oraz inne podnoszące estetykę pomieszczeń szkolnych.

j) aktywizowanie rodziców, młodzieży, nauczycieli oraz środowisk współpracujących z
Fundacją wokół celów Fundacji.

§12.
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Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji,
których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

§13
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą
samodzielnie, bądź we współpracy z innymi podmiotami w kraju i zagranicą zgodnie z
obowiązującymi przepisami w zakresie:
1. PKD 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;
2. PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
3. PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna;
4. PKD 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
5. PKD 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych;
6. PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
7. PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych;
8. PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
9. PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
10. PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;
11. PKD 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i
osób niepełnosprawnych;
12. PKD 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
13. PKD 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
14. PKD 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza;
15. PKD 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;
16. PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Majątek i dochody Fundacji
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§14.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10 000 (dziesięć tysięcy złotych)
wpłaconej przez fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§15.
Dochodami Fundacji są:
- odsetki bankowe pochodzące ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
Fundacji,
- dotacje, granty,
- darowizny, spadki i zapisy,
- subwencje od osób prawnych,
- dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
- dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
- dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
- środki przekazywane przez fundatora niezależnie od kwoty określonej w §14,
- wpływy z innych źródeł.

§16.
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców 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 tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów
statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§17.
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Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§18.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących
osoby prawne.

§19.
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań finansowych Fundacji w
stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają w
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo są związaniu
tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.
§20.
Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych
warunkach.

§21.
Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich.

Władze Fundacji

§22.
1. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji.

2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Fundatora na
trzyletnią kadencję.

3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa oraz od jednego do czterech członków zarządu.
Zarząd może powołać ze swego grona wiceprezesa oraz skarbnika.
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4. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed
upływem kadencji przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.

6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§23.
1. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej dwa razy w roku.

2. Zarząd Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu –
konieczne

jest

poinformowanie

wszystkich

członków

Zarządu

przynajmniej

z

czternastodniowym wyprzedzeniem.

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

4. Zarząd co roku zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z działalności Fundacji oraz
sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Fundatorom.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.

§24.
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,
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e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym w
sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g. zmiana statutu Fundacji,
h. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
i. nadzór nad działalnością Fundacji.

Sposób reprezentacji

§25.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu
samodzielnie. Członek taki ma obowiązek działać w porozumieniu z Zarządem jako całością.

Zmiana statutu

§26.
1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
2. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek któregoś z jego członków
lub wniosek Fundatora.
3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

Połączenie z inną fundacją

§27.
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.

§28.
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Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§29.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§30.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§31.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§32.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.
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