STATUT
Fundacji Animacji Społeczno-Kulturalnej

Par. 1
Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Marka
Bolesława Chodaczyńskiego zwanym dalej „Fundatorem” aktem notarialnym sporządzonym dnia
trzynastego sierpnia dwa tysiącedziesiątego roku (13. VIII. 2010 r.) w kancelarii notarialnej Marzeny
Radlińskiej przy ulicy Grójeckiej 53/57 lok. Nr 4 w Warszawie, działa na podstawie przepisów prawa
polskiego oraz niniejszego statutu.

Par. 2
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.

Par. 3
Siedzibą Fundacji jest: Bielsko – Biała, ul. Marii Skłodowskiej Curie 8

Par. 4
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
Par. 5
Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju i promocji działań pożytku publicznego, a w szczególności:


wiedzy, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;




nauki, edukacji, oświaty i wychowania;



krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku;



upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód

obywatelskich, a także

działań wspomagających rozwój demokracji;


· działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;

Par. 6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Upowszechnianie i popularyzację wiedzy, kultury, sztuki i tradycji.
2. Inicjowanie oraz realizacja publikacji, prowadzenie warsztatów, spotkań twórczych, spektakli,
kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, festiwali, itp.
3. Współdziałanie z twórcami, władzami, instytucjami, organizacjami
i wszystkimi innymi zainteresowanymi działalnością Fundacji
4. Udzielanie pomocy w przedsięwzięciach mających charakter obywatelski, kulturalny i artystyczny,
5. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań i projektów zgodnych
z celami Fundacji.

Par. 7
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji celów statutowych.

Par. 8
W realizacji swych celów Fundacja współdziała z innymi osobami fizycznymi
i prawnymi, z instytucjami publicznymi i samorządowymi, administracją państwową w kraju i za
granicą.

Majątek i dochody Fundacji
Par. 9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000 (jednego tysiąca) złotych oraz inne
mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

Par. 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.
5.

dochodów z odsetek i depozytów bankowych

6. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, papierów wartościowych i innych
instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym
7.

działalności statutowej Fundacji

Par. 11
Majątek Fundacji służy realizacji celów statutowych, oraz finansowaniu ewentualnej działalności
gospodarczej.

Par. 12
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.

Władze Fundacji
Par. 13
1.Zarząd Fundacji składa się od jednego do pięciu członków
powoływanych przez Fundatora na kadencję trzyletnią.
2. Członkowie Zarządu mogą pełnić swe funkcje dowolną ilość kadencji.
3. Każdy członek Zarządu może być przez Fundatora odwołany przed
końcem kadencji w przypadku niemożliwości pełnienia swych
obowiązków, w przypadku działania niezgodnego z interesem lub statutem
Fundacji lub przepisami prawa.

Par. 14
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji wymagane jest: podpis Prezesa
Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

Par. 15
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności :
1.

zarządzanie majątkiem Fundacji;

2. kierowanie bieżącą działalnością statutową i gospodarczą Fundacji;
3. podejmowanie decyzji o powołaniu lub likwidacji zakładów Fundacji;
4. decydowanie o tworzeniu i likwidacji przez Fundację nowych podmiotów gospodarczych, o udziale
Fundacji w i innych podmiotach gospodarczych,
o nabywaniu i zbywaniu przez Fundację akcji, obligacji i udziałów;
1.

decydowanie o przeznaczeniu dochodów Fundacji;

2. ustalanie systemu finansowego i systemu wynagrodzeń Fundacji i jej zakładów.

Par. 16
Dla ważności posiedzenia Zarządu Fundacji niezbędne jest pisemne zawiadomienie o miejscu, terminie
i przedmiocie obrad wszystkich członków Zarządu, oraz obecność co najmniej połowy członków
Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu, w
przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu.

Par. 17
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą celem stałego uzyskiwania środków na prowadzenie
działalności statutowej.

Par. 18
Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona
przez wyodrębnione zakłady powoływane przez Zarząd Fundacji.

Par. 19
Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w ramach spółek i wspólnych przedsięwzięć z
udziałem innych osób fizycznych i prawnych.

Par. 20
Dochód z działalności gospodarczej Fundacji, po pomniejszeniu o należny podatek, przeznaczony
zostanie na realizację celów statutowych, oraz na rozwój działalności gospodarczej.
O przeznaczeniu dochodu decyduje Zarząd Fundacji.

Par. 21
Zarząd Fundacji sprawuje nadzór nad jej działalnością gospodarczą, a w tym:
1.

powołuje i odwołuje kierowników zakładów, oraz ustala zakresy przedmiotowe i szczegółowe
zasady organizacyjne, ekonomiczne i finansowe działalności zakładów Fundacji;
2. uczestniczy w zarządzaniu spółkami i wspólnymi przedsięwzięciami z udziałem Fundacji.

Par. 22
W skład pierwszego Zarządu Fundator powołał: Ewę Tomaszewską
jako Prezesa Zarządu,
jako członków Zarządu: Jolantę Gisman-Stoch, Jolantę Skutnik, Ewelinę Konieczną, Bogusława
Dziadzię

par. 23
Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym majątkiem.

Par. 24
Zmiany statutu Fundacji może dokonać tylko Fundator

Par. 25
Zmiana statutu nie może dotyczyć celów działania Fundacji.

Par. 26
O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W przypadku likwidacji Fundacji jej majątek przekazany zostanie na cele zgodne z jej celami
statutowymi, określone przez Zarząd w porozumieniu
Z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Podpis Fundatora
Marek Bolesław Chodaczyński

