STATUT
„Fundacji Wojciecha Pszoniaka Kurtyna w Górę”

Postanowienia ogólne

1.

2.

§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Wojciecha Pszoniaka Kurtyna w Górę”, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez: Wojciecha Pszoniaka zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym
przez notariusza Grażynę Beatę Socha, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego
statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2

Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.
§4
1.
2.

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.
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
Celem działalności Fundacji jest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tworzenie i upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury teatralnej narodowej i
światowej, a także pielęgnowanie i ochrona dóbr kultury, zwłaszcza w dziedzinie teatru.
Działalność w celu rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wspieranie twórców prowadzących działalność artystyczną.
Wspieranie twórców niepełnosprawnych.
Tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę dzieci i młodzieży.
Prowadzenie działań kulturalnych na rzecz osób starszych.
Wspieranie inicjatyw prospołecznych, a w szczególności tych, które są ukierunkowane na środowiska
zagrożone społecznymi patologiami.
Wspieranie inicjatyw lokalnych służących rozwijaniu sztuki i kultury na terenie całego kraju.
Organizacja działań kulturalnych dla dzieci i dorosłych w szpitalach, domach dziecka oraz zakładach
zamkniętych.
Wspieranie i promowanie działalności kulturalnej na obszarach wiejskich.
Propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa.
Działalność charytatywna.
Udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój uczestnictwa w kulturze i oświacie.
Organizacja i wspieranie działalności mającej na celu przybliżenie sztuki i kultury Francji oraz języka
francuskiego.

15. Wspieranie działań kulturalnych na rzecz Polonii i Polaków za granicą.
16. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
17. Promowanie ekologicznych postaw wśród obywateli i podnoszenie ich świadomości w tym zakresie.
§7
Cele Fundacja realizuje poprzez:
1.

Organizowanie wszelkich imprez związanych z promocją, upowszechnieniem i prezentacją kultury i
sztuki
2. Tworzenie i realizację spektakli i wydarzeń teatralnych
3. Współpracę z instytucjami i ośrodkami kultury.
4. Tworzenie partnerstw we wzajemnej relacji pomiędzy podmiotami publicznymi, społecznymi i
prywatnymi.
5. Aktywne propagowanie za pośrednictwem mediów działalności i celów Fundacji
6. Działalność wydawnicza i fonograficzna służąca celom statutowym.
7. Organizowanie opiniotwórczych debat.
8. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania z Polski i innych
krajów.
9. Organizację warsztatów artystycznych i imprez o społeczno-kulturalnym charakterze mających na celu
pobudzenie aktywności twórczej wśród osób wywodzących się z trudnych środowisk.
10. Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Fundacji.
§8
1.
2.

Fundacja realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi,
samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi z Polski i zagranicy.
Fundacja może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i
samorządowej polskiej i zagranicznej.
Majątek i dochody Fundacji.
§9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1.
2.
3.
4.

darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji oraz grantów,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku Fundacji
§ 11

1.
2.
3.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd
Fundacji.
W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.
§ 12
1.

Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji.
§ 13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rada Fundacji jest organem pomocniczym fundacji. Pełni funkcję kontrolną i opiniującą. Rada Fundacji
składa się z trzech do dwudziestu członków.
Przewodniczącą Rady Fundacji jest: Bogusława Frosztęga; Wiceprzewodniczącą: Justyna Niegierysz
Rada Fundacji może dokooptować członków w trakcie trwania kadencji. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy
lata.
Fundator jest stałym członkiem Rady Fundacji. Członkostwo Fundatora w Radzie Fundacji ustaje wyłącznie
w skutek złożenia rezygnacji.
Rada Fundacji kończąc kadencję wybiera zwykłą większością głosów skład nowej Rady Fundacji.
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. Fundator nie może być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka
Rady.
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.
§ 14

1.
2.
3.

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady bądź Wiceprzewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
Nadzór nad działalnością Fundacji.
Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji
Fundacji.
§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1.
2.

żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.
§ 17
1.
2.
3.

Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób powoływanych na trzyletnią kadencję.
Pierwszy Zarząd Fundacji składa się z Prezes: Barbara Pszoniak
Wiceprezes: Piotr Muszyński
Zarząd Fundacji kończąc kadencję wybiera jednomyślnie skład nowego Zarządu.
§ 18

1.
2.

3.
4.
5.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
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.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków
obecnych na posiedzeniu Zarządu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań
Fundacji.
Zarząd co roku, do dnia 15 marca zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 19

1.
2.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu
działający łącznie.
W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu fundacji składa Prezes.
Zmiana Statutu
§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć
celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją.
§ 21
1.
2.

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
§ 22

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.
§ 23
1.
2.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 24
1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania
skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały
Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

