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STATUT 

Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Fundacja nosi nazwę: „Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej” i zwana 

w dalszej części statutu: „Fundacją”.  

 

§ 2 

Fundacja ustanowiona przez Grzegorza Wójcikiewicza, zwanego dalej Fundatorem, 

aktem notarialnym z dnia 2 grudnia 2008 o nr. Repertorium A 10893/2008 

w Kancelarii Notarialnej  Teresy Panek-Wiśniowskiej w Rzeszowie przy 

ul. Hetmańskiej 13, działa na podstawie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984 roku 

o fundacjach ( Dz.U. 46 z 1991 poz. 203)  i na podstawie niniejszego Statutu. 

 

§ 3 

Fundacja posiada osobowość prawną.  

 

§ 4 

Siedzibą Fundacji jest Sokołów Małopolski.  

 

§ 5 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla realizacji swoich statutowych celów Fundacja może prowadzić działalność 

również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
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§ 6 

Działalność Fundacji opiera się przede wszystkim na pracy społecznej osób ją 

wspierających i pracy osób zatrudnionych przez Fundację. 

 

§ 7 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. 
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Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 8 

Fundacja została powołana w celach: 

a. krzewienia kultury i sztuki w społeczeństwie polskim, 

b. wspierania rozwoju polskiego szkolnictwa artystycznego, 

c. wspierania działalności instytucji kultury i szkół artystycznych, 

d. promocji utalentowanych muzyków, artystów i zespołów, 

e. wspierania działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie 

muzyki, kultury i sztuki, 

f. prowadzenia działalności oświatowej na terytorium Rzeczpospolitej 

Polski na mocy aktualnie obowiązujących przepisów prawa 

oświatowego, 

g. organizacji konkursów, warsztatów, festiwali, wystaw i innych wydarzeń 

związanych z promocją kultury i sztuki, 

h. promocji oraz wspierania pozostałych dziedzin kultury i sztuki, w tym 

przede wszystkim: fotografii, filmografii, literatury, tańca, sztuk 

plastycznych (między innymi: malarstwo, rysunek, rzeźba) i innych 

dziedzin których efektem są utwory, dzieła materialne i niematerialne 

uznawane jako dzieła sztuki. 

 

§ 9 

1. Fundacja realizuje swoje cele przez odpłatne i nieodpłatne działania pożytku 

publicznego w sferze zadań publicznych, które wynikają z ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności 

w zakresie:  

a. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

b. działalności na rzecz dzieci i młodzieży; 

c. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
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d. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

2. W ramach działań odpłatnych pożytku publicznego Fundacja: 

a. prowadzi szkoły i placówki szkolnictwa artystycznego na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oświatowego, 

b. organizuje i współorganizuje koncerty, festiwale muzyczne, konkursy 

artystyczne, wystawy i warsztaty, 

c. organizuje i współorganizuje recitale, widowiska słowno-muzyczne, 

sztuki teatralne i pokazy taneczne, 

d. organizuje i współorganizuje działania edukacyjne w zakresie kultury 

i sztuki: warsztaty muzyczne, lekcje mistrzowskie, otwarte próby, 

konkursy dla uczniów i studentów szkół i uczelni artystycznych oraz 

młodych artystów, 

e. prowadzi działalność edukacyjną i oświatową w zakresie kultury i sztuki 

w postaci: zajęć, kursów, szkółek, szkoleń i innych form edukacji dla 

dzieci lub dorosłych 

3. W ramach działań nieodpłatnych pożytku publicznego Fundacja: 

a. udziela finansowej, rzeczowej i organizacyjnej pomocy szkołom 

artystycznym w zakresie realizacji ich działalności statutowej, w tym: 

zakupów instrumentów, materiałów i podręczników dydaktycznych, 

innych akcesoriów artystycznych, konserwacji i napraw instrumentów 

i pozostałych środków trwałych związanych z realizacją celów 

statutowych szkoły, 

b. funduje stypendia artystyczne dla uzdolnionej artystycznie młodzieży 

w tym dla studentów uczelni artystycznych, 

c. udziela pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej dla innych 

organizacji pozarządowych których działania i cele są zbieżne 

z działaniami i celami Fundacji, 

d. realizuje pozostałe działania mające na celu krzewienie kultury i sztuki 

oraz promuje i udziela wsparcia ich wykonawcom lub autorom, 
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4. Fundacja może zaniechać poboru opłat w działaniach odpłatnych pożytku 

publicznego i realizować je w ramach działań nieodpłatnych pożytku publicznego, 

jeżeli posiada na to wystarczające środki własne. 

 

§ 10 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
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Majątek Fundacji 
 

§ 11 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz  Założycielski w kwocie 1 000,- zł. (jeden tysiąc 

złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. 

 

§ 12 

Majątek Fundacji powstaje: 

a. poprzez środki przekazane przez fundatora, 

b. poprzez otrzymywanie darowizn, spadków i zapisów pochodzących od 

osób fizycznych i prawnych z kraju i z zagranicy, 

c. poprzez dotacje i subwencje otrzymywane od osób fizycznych 

i prawnych zarówno z terenu Polski jak i z zagranicy, 

d. poprzez dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji 

nieodpłatnie lub odpłatnie, 

e. poprzez dochody ze zbiórek publicznych i niepublicznych, 

f. poprzez dochody z majątku Fundacji, 

g. poprzez wpływy z innych źródeł, 

h. poprzez wpływy finansowe i kapitałowe. 

 

§ 13 

Majątek Fundacji i cały uzyskiwany przez Fundację dochód są przeznaczone 

w całości na realizację celów statutowych Fundacji. 

 

§ 14 

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Fundacji, jeśli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
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§ 15 

Fundacja może tworzyć: 

a. imienne fundusze celowe, jeżeli wolą ofiarodawcy jest sygnowanie funduszu 

swoim imieniem i nazwiskiem, lub nazwą osoby prawnej, 

b. fundusze specjalnego przeznaczenia (w tym fundusz żelazny, fundusze 

stypendialne i inne).  

 

§ 16 

Zabrania się :  

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji 

w stosunku do członków organów Fundacji, pracowników oraz osób, 

z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku 

małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa, 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 majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, 

pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do 

osób trzecich, w szczególności, jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie 

lub na preferencyjnych warunkach, 

c. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich, chyba, ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze 

statutowego celu Fundacji, 

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów oraz usług od podmiotów, 

w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji 

oraz osoby im bliskie. 
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Organy Fundacji 

 

§ 17 

Organami Fundacji są:  

a. Rada Fundacji, 

b. Zarząd Fundacji.  

 

§ 18 

1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru. 

2. Rada fundacji składa się z przynajmniej jednej osoby, w tym Przewodniczącego 

Rady Fundacji. 

3. Członków pierwszej Rady Fundacji mianuje Fundator Założyciel. 

4. Fundator Założyciel staje się pierwszym członkiem oraz Przewodniczącym 

Rady Fundacji. 

5. W przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczącego Rady Fundacji, nowego 

Przewodniczącego Rady Fundacji wybierają spośród siebie członkowie Rady 

Fundacji bezwzględną większością głosów na najbliższym posiedzeniu Rady 

Fundacji. 

6. W przypadku, gdy ostatni członek Rady Fundacji przestanie zasiadać w tym 

organie, aktualny Prezes Zarządu Fundacji zostaje członkiem 

i Przewodniczącym Rady Fundacji oraz niezwłocznie dokonuje wyboru nowego 

Zarządu. 

7. Członkowie Rady Fundacji zasiadają w tym organie do momentu: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji, 

a w przypadku Przewodniczącego Rady Fundacji innemu członkowi 

Rady Fundacji, a w przypadku gdy Przewodniczący Rady Fundacji jest 

jedynym członkiem tego organu, rezygnację składa Prezesowi Zarządu 

Fundacji, 

b. śmierci, 
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c. trwałego ograniczenia lub pozbawienia zdolności do czynności 

prawnych, 

d. w szczególnych przypadkach Przewodniczący Rady Fundacji może 

złożyć wniosek o odwołanie członka Rady Fundacji z tego organu. 

Wniosek ten zostaje poddany pod głosowanie na najbliższym 

posiedzeniu Rady Fundacji, decyzja zostaje podjęta w głosowaniu, 

bezwzględną większością głosów. 

8. Rada Fundacji może tez powołać do swego grona inne osoby fizyczne, które: 

a. dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji, oraz 

identyfikują się z celami Fundacji, 

b. wspomagają działalność Fundacji poprzez aktywną, wieloletnią 

współpracę i aktywne zaangażowanie w przedsięwzięcia Fundacji jako 

pracownik bądź wolontariusz, 

c. posiadają wiedzę i wykształcenie, które pomoże Radzie Fundacji 

realizować swoje statutowe obowiązki. 

9. Członek Rady Fundacji może pełnić funkcje w Zarządzie Fundacji, lecz na 

okres sprawowania funkcji w Zarządzie, jego członkostwo w Radzie Fundacji 

zostaje zawieszone.  

10.  Powołanie do Rady Fundacji podejmowane jest na podstawie zgłoszenia 

kandydatury przez członka Rady Fundacji.  

11.  Kandydat zgłoszony do Rady Fundacji musi wyrazić chęć zasiadania w tym 

organie poprzez pisemne oświadczenie, przekazane na ręce Przewodniczącego 

Rady Fundacji za pośrednictwem członka Rady Fundacji który zgłasza 

kandydata.  

12.  W przypadku niedostarczenia oświadczenia przed głosowaniem, kandydatura 

nie może zostać rozpatrzona.  

13.  Przy dochowaniu formalności z § 19 ust. 8, kandydatura zostaje rozpatrzona na 

najbliższym posiedzeniu Rady Fundacji, oraz przegłosowana bezwzględną 

większością głosów. 
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§ 19 

Rada Fundacji nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę w tym organie. 

Przewodniczący Rady Fundacji może zarządzić zwrot kosztów dojazdu oraz noclegu 

dla wszystkich lub wybranych członków Rady Fundacji którzy zjawili się na danym 

posiedzeniu. 

 

§ 20 

Do kompetencji Rady Fundacji należy:  

a. wybór i odwoływanie Zarządu Fundacji oraz ustalanie zasad ich 

wynagradzania, 

b. uchwalanie zmian Statutu, 

c. uchwalanie likwidacji Fundacji, 

d. uchwalanie organizacji wewnętrznej Fundacji, 

e. uchwalanie Regulaminu działania Zarządu, 

f. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, 

g. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu (w tym sprawozdań 

finansowych) oraz udzielanie temu organowi absolutorium 

Rada Fundacji jest właściwa i posiada kompetencje do wszystkich innych czynności 

(w imieniu i reprezentując Fundację), do których nie jest właściwy i nie został 

upoważniony Zarząd Fundacji. 

 

§ 21 

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że zapisy 

statutu stanową inaczej.  

2. We wszystkich głosowaniach Przewodniczącemu Rady Fundacji przysługują dwa 

głosy. 

3. Posiedzenia Rady Fundacji zwołać może każdy członek Rady Fundacji oraz każdy 

członek Zarządu Fundacji. 

4. O zwołaniu posiedzenia Rady Fundacji  przez członków Rady Fundacji, informuje 

się Zarząd Fundacji. 
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5. Na wszystkie posiedzenia Rady Fundacji wstęp z głosem doradczym mają 

członkowie Zarządu Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji może jednak 

wyłączyć z uczestnictwa w posiedzeniu poszczególnych lub wszystkich członków 

Zarządu Fundacji z ważnych przyczyn, w szczególności jeżeli przedmiotem obrad 

jest działanie członka Zarządu Fundacji, jego odwołanie lub powołanie do tego 

organu. 

6. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz na rok, celem 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki. Jeżeli do 31 marca danego 

roku nie zostanie zwołane posiedzenie Rady Fundacji zatwierdzające 

sprawozdanie finansowe, Zarząd Fundacji zobowiązany jest do zwołania 

i przeprowadzenia tego posiedzenia w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy.  

 

§ 22 

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej jednej osoby, w tym Prezesa. 

2. Członków Zarządu powołuje Rada Fundacji na indywidualną pięcioletnią 

kadencję, z możliwością pełnienia funkcji przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Rada Fundacji może w dowolnym momencie powołać kolejnych Członków 

Zarządu. 

4. Wybór Członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną 

większością głosów. 

5. Prezesa Zarządu wskazuje Rada Fundacji spośród wszystkich aktualnie 

sprawujących funkcję Członków Zarządu. 

6. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania  lub śmierci 

Członka Zarządu. 

7. Rezygnację Członek Zarządu składa Przewodniczącemu Rady Fundacji. 

8. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku: 

a. trwałego ograniczenia lub pozbawienia zdolności do czynności 

prawnych, 

b. stanu zdrowia niepozwalającego na pełnienie funkcji, 

c. niedopełnienia obowiązków, 
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d. działania na niekorzyść Fundacji, rozumianej jako straty majątkowe oraz 

wizerunkowe. 

 

§ 23 

Prezes Zarządu wyznacza podział obowiązków między Członkami Zarządu.  

 

§ 24 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz, 

a w szczególności: 

a. zarządza bieżącą działalnością Fundacji, 

b. odpowiada za realizacje jej celów statutowych, 

c. opracowuje roczne i wieloletnie programy jej działania, 

d. reprezentuje Fundację na zewnątrz, 

e. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 

f. zarządza strukturą organizacyjną Fundacji, 

g. zarządza majątkiem Fundacji, 

h. zatrudnia pracowników Fundacji, 

i. przygotowuje sprawozdania okresowe wymagane przez obowiązujące 

przepisy prawa oraz uchwały Rady Fundacji. 

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są: 

a. Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch członków Zarządu 

działających łącznie albo jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany 

uchwałą Zarządu, 

b. Pełnomocnicy w granicach otrzymanych pełnomocnictw.  

 

§ 25 

Z członkiem Zarządu może być zawarta umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. 

Umowę taką z Prezesem Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Fundacji, 

a z pozostałymi Członkami Zarządu - Prezes Zarządu.  



str. 13 
 

 

§ 26 

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich 

członków. 

2. Prezesowi Zarządu w głosowaniach na posiedzeniach Zarządu przysługują dwa 

głosy. 

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w przypadku, gdy decyzja dotycząca Fundacji, 

a leżąca w ramach kompetencji Zarządu nie jest jednomyślna, gdy wymagają tego 

przepisy prawa, lub gdy dowolny Członek Zarządu tak postanowi.  

4. Posiedzenia Zarządu organizowane są z zachowaniem wyższości treści nad formą, 

stąd mogą odbywać się w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie, gdy wszyscy 

członkowie zarządu są obecni (również w postaci spotkań elektronicznych za pomocą 

komunikatorów internetowych lub telefonicznych). Zawiadomienie nie jest wtedy 

konieczne. W przeciwnym przypadku Członków Zarządu zawiadamia się 

o planowanym posiedzeniu na nie mniej niż 24 godziny wcześniej. Zawiadomienia 

dokonuje się w dowolny sposób który umożliwia potwierdzenie zaznajomienia się 

obiorcy z jego treścią (np. email lub telefon). 

5. W przypadku, gdy poszczególni Członkowie Zarządu nie stawiają się na trzy 

kolejne Posiedzenia o których byli zawiadomieni oraz nie złożą oni przed 

posiedzeniem pisemnego stanowiska dotyczącego omawianej kwestii lub nie dołączą 

do Posiedzenia poprzez środki komunikacji na odległość, Rada Fundacji poprzez 

uchwałę może uznać, że złożyli ważną rezygnację. 
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Postanowienia końcowe 

 

§ 27 

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały.  

 

§ 28 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji należy przekazać organizacjom o zbieżnych 

celach z celami statutowymi Fundacji.  

 

§ 29 

Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Sokołów Małopolski, 26.05.2019 


