„STATUT FUNDACJI
Postanowienia ogólne
§ 1
Stawający, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (tekst
jednolity: Dz.U. z 1991r., nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) ustanawia fundację pod
nazwą: Fundacja Czapski Art Foundation, zwaną w dalszej części jest niniejszego aktu
„Fundacją”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------§2
Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. §3
1. Siedzibą Fundacji jest Poznań. ---------------------------------------------------------------------2. Fundacja może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza
jej granicami. Fundacja może powierzać zagranicznym osobom fizycznym i prawnym
reprezentowanie jej interesów za granicą. --------------------------------------------------------3. Fundacja może tworzyć oddziały i zakłady oraz łączyć się z innymi Fundacjami na
warunkach określonych każdorazowo uchwałą Zarządu Fundacji. Fundacja może
tworzyć swoje oddziały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -------------------------4. Ministrem sprawującym nadzór nad fundacją jest minister właściwy do spraw kultury i
dziedzictwa narodowego. ---------------------------------------------------------------------------§4
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. --------------------------§5
Cele Fundacji: -------------------------------------------------------------------------------------------------1. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz jej upowszechnianie, ułatwianie i zwiększanie
dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki. -------------------------------------------------------2. Wielopoziomowe wprowadzanie sztuki w świat biznesu oraz badanie ich wzajemnego
oddziaływania. ----------------------------------------------------------------------------------------

3. Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację celów, o których mowa w ustępie 1
niniejszego paragrafu, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać
udział w spółkach oraz innych podmiotach i organizacjach. -----------------------------------§6
1. Fundacja realizuje powyższe cele przez: ---------------------------------------------------------1) wspieranie osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej oraz ich działalności w zakresie finansowania, inspirowania,
wspierania i koordynowania działań, mających na celu zwiększenie dostępu
społeczeństwa do kultury i sztuki, a także prowadzenie w tym zakresie działalności
własnej, -------------------------------------------------------------------------------------------2) pozyskiwanie środków materialnych i finansowych dla organizacyjnego i
finansowego wspierania twórców kultury i sztuki oraz inicjatyw służących kulturze i
jej twórcom, a także prowadzenie w tym zakresie działalności własnej, ----------------3) tworzenie zbiorów sztuki polskiej i zagranicznej, ------------------------------------------4) prowadzenie działalności związanej z organizacją targów i wystaw, --------------------5) inicjowanie przedsięwzięć i działań mających na celu popularyzację kultury i sztuki,
a także jej twórców, -----------------------------------------------------------------------------6) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych, ---------7) wspieranie działalności osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej w zakresie dostępu do edukacji, a w
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wymagających pomocy organizacyjnej i finansowej oraz prowadzenie w tym zakresie
działalności własnej, ----------------------------------------------------------------------------8) rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, -------------------------------------------9) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, -------------------------10) projekcje filmów, --------------------------------------------------------------------------------11) działalność galerii i salonów wystawienniczych, -------------------------------------------12) działalność domów i ośrodków kultury, ------------------------------------------------------13) artystyczną i literacką działalność twórczą, --------------------------------------------------14) działalność obiektów kulturalnych, -----------------------------------------------------------15) wydawanie czasopism i wydawnictw w periodycznych, -----------------------------------16) produkcję filmów i nagrań wideo, -------------------------------------------------------------17) działalność usługową pozostałą, ----------------------------------------------------------------

18) działalność radiową i telewizyjną, ------------------------------------------------------------19) współpracę z wybitnymi autorytetami nauki, kultury, sztuki, polityki i życia
gospodarczego, a także współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi organizacjami,
ośrodkami naukowymi, uczelniami i mediami, ---------------------------------------------20) organizowanie,
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lub
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wykładów, seminariów, konkursów, wystaw, pokazów i koncertów oraz wspieranie
działalności kulturalnej i artystycznej, a także przyznawanie nagród i fundowanie
stypendiów, ---------------------------------------------------------------------------------------21) tworzenie, w tym również we współpracy z innymi podmiotami krajowymi i
zagranicznymi, promowanie i realizację programów służących realizacji celów
Fundacji, ------------------------------------------------------------------------------------------22) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w
zakresie objętym celami Fundacji, ------------------------------------------------------------23) przyznawanie nagród osobom realizującym cele Fundacji. -------------------------------§7
Zarząd Fundacji ustala roczne programy działania, określające przewidywane w tym czasie
rodzaje i formy działalności statutowej. -------------------------------------------------------------------§8
Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą, agencje, biura,
ekspozytury, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele statutowe. ----------------------§9
W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników
na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego
wykonywanie określonych zadań lub czynności. ---------------------------------------------------------Działalność gospodarcza Fundacji
§10
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów statutowych. -----------------------------------------------------------------------------------2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału pomiędzy Członków Zarządu Fundacji ----------------

3. W zakresie działalności gospodarczej Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i
ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami. ------------4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest ------------------------------------------1) sprzedaż
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wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z, ------------------------------------------------------2) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach 47.79.Z, --------------------------------------------------------------------------------3) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.91.Z, -------------------------------------------------------------------------------------------4) administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna 84.1, -------------------5) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych 88.10.Z, -------------------------------------------------------------------6) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych 87.30.Z, -------------------------------------------------------------------7) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z, ------------------------8) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.19.Z, -------------------------------------------------------------------------------------------9) hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z, ----------------------------------------10) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne 56.10, -----------------------------------11) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A, --------------------------------12) ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B, ------------------------------------------------13) pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z, ---------------------------------14) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.21.Z, -------------------------------------------------------------------------------------------15) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z, 16) roboty
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niemieszkalnych 41.20.Z, ----------------------------------------------------------------------17) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68, ---------------------------------18) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z, ---------------------------19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,
20) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z, ----------------------21) pozaszkolne formy edukacji 85.5, -------------------------------------------------------------22) działalność wspomagająca edukację 85.60.Z, -----------------------------------------------23) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 90. -------------------------------------

Majątek fundacji
§11
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w kwocie
2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych), z czego 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) jest
przeznaczony na działalność gospodarczą Fundacji. Majtek Fundacji stanowią środki
pieniężne rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności fundacji. ---------------------------2. Źródłem finansowania Fundacji są przychody z: ------------------------------------------------a) darowizn, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych uzyskanych
przez Fundację od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ----------------------b) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, -------------------c) dotacji, grantów i subwencji osób prawnych, ------------------------------------------------d) dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych, ----------------------------------------e) dochodów z majątku fundacji, -----------------------------------------------------------------f) odsetek bankowych, lokat, ---------------------------------------------------------------------3. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację jej celów statutowych oraz na
pokrycie kosztów działalności Fundacji. ---------------------------------------------------------Zarząd Fundacji
§12
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz --------------2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: -------------------------------------------------------a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, --------------------------------------------------b) realizacja celów statutowych -------------------------------------------------------------------c) sporządzanie planów pracy i budżetu, --------------------------------------------------------d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, ---------------------------------------------e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, ------------------------------------------------------f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, -------------------g) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu, rozwiązania i połączenia Fundacji,
przy czym dla ważności uchwała Zarządu w tym zakresie powinna być podjęta w
zwykłej formie pisemnej, w obecności co najmniej połowy Członków Zarządu
Fundacji, ------------------------------------------------------------------------------------------h) wybór nowych Członków Zarządu Fundacji. -------------------------------------------------

§13
1. Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków, wybieranych
każdorazowo przez Fundatora, na podstawie pisemnego powołania. W skład Zarządu
Fundacji wchodzi Prezes Zarządu Fundacji oraz, jeśli zostaną powołani: Zastępca Prezesa
Zarządu Fundacji i II Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji. Kadencja Zarządu trwa 2
(dwa) lata. Zastępców Prezesa Zarządu powołuje Fundator na podstawie wniosku Prezesa
Zarządu. -----------------------------------------------------------------------------------------------2. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Fundację na podstawie stosunku pracy
albo na podstawie pisemnej decyzji Fundatora, podjętej na wniosek Prezesa Zarządu,
członkowie Zarządu mogą otrzymywać diety za posiedzenie, w wysokości ustalonej
przez Fundatora. -------------------------------------------------------------------------------------3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w przypadku: ------------------------------------− śmierci członka Zarządu Fundacji, ----------------------------------------------------------− złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu Fundacji, ------------------------− odwołania z pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu Fundacji za rażące uchybienia,
które wpływają na poprawność funkcjonowania Fundacji oraz za podejmowanie
wszelkich działań, które nie są uzgodnione podczas zebrania Członków Fundacji, a
przyczyniają się do kształtowania niezgodnego z rzeczywistym wizerunku Fundacji,
jej pracowników i są sprzeczne z kierunkiem strategii działań Fundacji. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Funkcję Członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. -------5. Niezależnie od uprawnień Prezesa Zarządu Fundacji przewidzianych w ust. 2 tego
paragrafu, Fundator ma prawo odwołać wszystkich lub poszczególnych Członków
Zarządu w każdym czasie, co nie uchybia ich ewentualnym roszczeniom pracowniczym.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 14
1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji, a w razie jego nieobecności
Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji. --------------------------------------------------------------2. Postanowienia ustępu 1 niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości podziału między
Członków Zarządu Fundacji rodzajów spraw, za których prowadzenie będą osobiście
odpowiedzialni wobec Fundacji. ------------------------------------------------------------------3. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na
kwartał. -------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, przesyłając informację o
terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym,
na co najmniej 3 (trzy) dni przed planowanym spotkaniem. W sytuacjach nagłych
posiedzenia Zarządu Fundacji mogą odbywać się bez zachowania terminów, o których
mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. --------------------------------------------------------5. O posiedzeniu musi zostać poinformowany każdy Członek Zarządu Fundacji. ------------6. Posiedzenia Zarządu Fundacji będą protokołowane i wciągane do księgi protokołów. ----§ 15
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje większością głosów przy obecności, co najmniej
połowy Członków Zarządu Fundacji. -------------------------------------------------------------2. Głosowanie jest jawne chyba, że którykolwiek z Członków Zarządu Fundacji zażąda
głosowania tajnego. ----------------------------------------------------------------------------------3. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu
Członków Zarządu Fundacji. -----------------------------------------------------------------------§ 16
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogą składać Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie, a
Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji albo II Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji łącznie z
Prezesem Zarządu Fundacji. ---------------------------------------------------------------------------------§ 17
1. Członkowie Zarządu Fundacji swoje funkcje mogą pełnić w oparciu o umowę o pracę lub
inne umowy określające prawa i obowiązki Członków Zarządu Fundacji. ------------------2. Członkowi Zarządu Fundacji niezatrudnionemu w Fundacji na podstawie umowy o pracę
Zarząd Fundacji może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem
w pracach Zarządu Fundacji. -----------------------------------------------------------------------Postanowienia końcowe Fundacji
§18
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji. ---------------------------------------------------------------------------------

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji
jednogłośnie, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu Fundacji
uprawnionych do głosowania. ----------------------------------------------------------------------§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. ---------------------------------2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw
kultury i dziedzictwa narodowego. ----------------------------------------------------------------3. Likwidacja Fundacji następuje na podstawie pisemnej uchwały Zarządu Fundacji
podjętej po otrzymaniu pisemnej zgody Fundatora, bezwzględną większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu Fundacji uprawnionych do
głosowania. -------------------------------------------------------------------------------------------4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej
organizacji o zbliżonych celach. -------------------------------------------------------------------Uprawnienia Fundatora
§ 20
1. Fundator może powołać Radę Programową Fundacji – jako kolegium doradcze i
opiniodawcze, składającą się z od 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) osób będących
autorytetami i specjalistami w dziedzinie kultury, sztuki, nauki, polityki i biznesu. Zasady
działania, wynagrodzenie oraz szczegółowe kompetencje Rady Programowej Fundacji
określi Fundator w odrębnym Regulaminie Rady Programowej Fundacji. ------------------2. Członków Rady Programowej Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. --------------------3. Zmiana statutu Fundacji, w tym jej celów oraz połączenie Fundacji z inną fundacją
wymaga pisemnej zgody Fundatora. --------------------------------------------------------------§ 21
Fundator może przekazać swoje uprawnienie wynikające ze Statutu wskazanej osobie fizycznej
bądź prawnej w drodze pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego. Udzielenie
takiego pełnomocnictwa przez Fundatora winno nastąpić w formie aktu notarialnego, nie gaśnie
na skutek śmierci Fundatora i może być udzielane przez pełnomocnika dalszym pełnomocnikom.

§ 22
1. W przypadku śmierci Fundatora jego prawa i obowiązki wykonują łącznie jego
spadkobiercy. -----------------------------------------------------------------------------------------2. Uregulowanie zawarte w ustępie 1 niniejszego paragrafu powyżej jest wiążące, o ile
Fundator nie postanowi inaczej w testamencie. --------------------------------------------------§ 23
Statut Fundacji został ustalony przez Fundatora i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania
Fundacji.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

