
STATUT FUNDACJI PROMOCJI KULTURY 

„Fundacja Qltura” 

  
  

Postanowienia ogólne  

  

§ 1  

1. Fundacja Promocji Kultury „Fundacja Qltura”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Artura Kawę 

zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Monikę Szyndak w kancelarii 

notarialnej w Rzeszowie, ul. Płk. Lisa-Kuli 18/13, w dniu 4 września 2019 r. działa na podstawie przepisów 

prawa polskiego oraz niniejszego statutu.  

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.  

  

§ 2  

1. Fundacja ma osobowość prawną.  

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.  

  

§ 3  

Siedzibą fundacji jest miasto Myszków.  

  

§ 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  

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 Fundacji jest promowanie, organizowanie i upowszechnianie kultury.  

  

§ 7  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

1. Promowanie działalności kulturalnej, w tym twórczości polskich artystów, w kraju i za granicą.  

2. Promowanie i wspieranie młodych twórców.  

3. Organizowanie, a także udział w wydarzeniach kulturalnych:  

a) Z uwzględnieniem twórców i artystów krajowych,  

b) Z uwzględnieniem twórców i artystów zagranicznych.  

4. Organizowanie wystaw, koncertów i innych wystąpień, w kraju i za granicą.  

5. Upowszechnianie rozwoju edukacji kulturowej i artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem 

warsztatów i zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej, studentów i osób dorosłych, kładących nacisk na 

poprawę kompetencji i świadomości kulturowej.  

6. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.  
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7. Fundowanie stypendiów twórczych na rzecz szczególnie uzdolnionych osób, działaczy i start-upów 

kultury.  

8. Prowadzenie działalności Mobilnego Domu Kultury.  

  

§ 8  

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.  

  

Majątek i dochody Fundacji  

  

§ 9 

Majątek Fundacji stanowią:  

1. Fundusz założycielski w kwocie 3.810,00 (trzy tysiące osiemset dziesięć) złotych, z czego:  

a. 2.310,00 złotych stanowią ruchomości: komputer przenośny HP Pavilion DV9600 z 

oprogramowaniem, strona internetowa wraz z adresem internetowym fundacjaqltura.pl, telewizor 

LCD Panasonic Viera, księgozbiór, biurko komputerowe, fotel biurowy, 

b. 1.500,00 zł stanowi kapitał przeznaczony na działalność gospodarczą,  

2. Inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.  

  

§ 10  

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:  

1. darowizn, spadków, zapisów,  

2. dotacji i subwencji oraz grantów,  

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,  

4. dochodów z majątku Fundacji (w tym z odsetek bankowych, z działalności gospodarczej, które służą 

wyłącznie prowadzeniu działalności statutowej).  

  

§ 11  

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 
celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców 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.  

  

Działalność gospodarcza  

  

§ 12  

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, określonych odrębnymi 

przepisami prawa.  

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.  

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:  

a) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)  

b) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)  

c) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (PKD 73.12.C)  

d) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach  
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(PKD 73.12.D)  

e) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)  

f) Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)  

g) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej i internet (PKD  

47.91.Z)  

h) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)  

i) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)  

j) Działalność bibliotek (PKD 91.01.A)  

k) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)  

  

Władze Fundacji  

  

§ 13  

1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.  

2. Zarząd Fundacji składa się nie więcej niż z trzech osób i powoływany jest przez Fundatora na 10-letnią 

kadencję.  

3. Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji.  

4. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator, wskazując Prezesa.  

5. Funkcje członków Zarządu Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję.  

6. Członkostwo Zarządu Fundacji ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu Fundacji.  

  

§ 14  

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. skreślony 

3. Prezes Zarządu Fundacji wyznacza Wiceprezesa i Sekretarza.  

4. Do zadań Zarządu Fundacji 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.  

5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego 

członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji.  

6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.  

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

zadań Fundacji.  

8. O ustaniu członkostwa w Zarządzie Fundacji decydują pozostali członkowie Zarządu Fundacji w wyniku 

uchwały podjętej jednogłośnie.   

9. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w przypadku:   
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a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z pozostałych członków Zarządu Fundacji,   

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

popełnione z winy umyślnej,   

c) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,   

d) nie należytego wypełniania funkcji członka,   

e) istotnego naruszenia postanowień statutu.   

10. W przypadku zmiany Prezesa, pozostali członkowie Zarządu Fundacji wybierają jego następcę w drodze 

jednomyślnego głosowania.   

11. W przypadku zmiany Wiceprezesa lub Skarbnika, następcę powołuje Prezes.   

12. W przypadku zmiany całego Zarządu Fundacji, odchodzący Zarząd Fundacji powołuje nowy Zarząd Fundacji, 

wskazując Prezesa.   

13. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu z tytułu 

pełnienia funkcji.   

14. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymać również zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków 

związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.   

15. Wysokość wynagrodzenia oraz zwrot poniesionych wydatków ustala i przyznaje Zarząd Fundacji w formie 

uchwały.  

  

Sposób Reprezentacji  

  

§ 15  

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych 

powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.  

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych 

poniżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych, w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz pozostałych 

sprawach niemajątkowych może składać jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes.  

  

Zmiana Statutu  

  

§ 16  

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których 

Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.  

  

  

Połączenie z inną fundacją  

  

§ 17  

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.  

  

§ 18  

W sprawach połączenia z inną Fundacją sprawy rozstrzyga Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w 

drodze jednomyślnej uchwały.  
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Likwidacja Fundacji  

  

§ 19  

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania 

się jej środków finansowych i majątku.  

  

§ 20  

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.  

  

§ 22  

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu 

Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.  

  

  

  

  

  

  

Kraków, 16 lutego 2021  


