STATUT

Fundacja „Jak Malowana”
Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§1
1. Fundacja „Jak Malowana”, zwana dalej Fundacją, jest ustanowiona przez Annę Marię
Brandys, Ewę Małkiewicz i Szymona Zwolińskiego, zwanymi dalej Fundatorami.

2. Fundacja jest ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej
Antoniak&Glanowski ul. Święty Marcin 19/3, Poznań 61-804 pod numerem repertorium
6.659/2015 z dnia 11.09.2015r.

3. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego:
Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46 doz.
203 z późniejszymi zmianami; ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z
późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

4. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
§2.
Fundacja jest powołana do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej, naukowej,
charytatywno-opiekuńczej, dobroczynności, opieki społecznej, rehabilitacji społecznej i
zawodowej, pomocy społecznej oraz wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego.
§3.
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
3. Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
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4. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za
ubiegły rok kalendarzowy.
§4.
1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
2. Fundacja dzieła na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji.
§5.
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i
inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.
2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji i stowarzyszeń.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu dopuszczonych do działania polskim prawem.

Rozdział II
Cele Statutowe Fundacji

§6.
1. Podnoszenie jakości życia grup społecznych
i upowszechnianie dostępu do kultury i sztuki.

i

jednostek

poprzez

promocję

2. Zapobieganie marginalizacji społecznej i kulturowej oraz reintegracja grup i osób
wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem ze względu na: wiek, stan zdrowia,
niepełnosprawność, miejsce zamieszkania, płeć, stan majątkowy, orientację psychoseksualną,
pochodzenie, religię, status społeczny i inne.
3. Inkubacja nowych zjawisk w sztuce i kulturze, promowanie twórców, w tym osób
niepełnosprawnych
4. Wspomaganie rozwoju i integracji wspólnot, społeczności lokalnych i regionalnych.
5. Wypoczynek dzieci i młodzieży;
6. Promowanie kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez arteterapię.
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Rozdział III
Majątek i Dochody Fundacji

§7.
1. Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące
złotych) przyznanej przez Fundatorów w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz
środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundacje w toku jej działania.
§8.
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) subwencji osób prawnych,
c) zbiórek i imprez publicznych,
d) majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
e) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
f) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Fundacja odpowiada za swoje
zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach
gospodarczych oraz spółkach.
Rozdział IV
Sposoby realizacji celów statutowych

§9.
Fundacja prowadzi działalność statutową, wskazaną w § 2 i 6 Statutu, która może być
prowadzona jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego lub jako działalność odpłatna
pożytku publicznego.
§10.
Realizacja celów Fundacji następuję w szczególności poprzez organizowania lub
finansowanie następujących przedsięwzięć:
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1. Wspieranie artystów oraz propagowanie ich sztuki poprzez min. promocję
i organizowanie ekspozycji i przekazów medialnych oraz wydarzeń artystycznych (wystaw,
konkursów, plenerów, sympozjów, szkoleń).
2. Animowanie działań twórczych, wspieranie postaw kreatywnych i talentów przez
organizowanie warsztatów twórczych (w szczególności plastycznych, muzycznych,
teatralnych), realizowanie wychowania przez sztukę.
3. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w obszarze kultury i sztuki.
4. Prezentowanie i obrona interesów grup i osób (w tym twórców) będących
w trudnej sytuacji życiowej lub społecznej poprzez m.in. udział w konsultacjach społecznych
itp.
5. Przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia społecznego i ograniczania jego skutków,
w tym przy wykorzystaniu metod i narzędzi ekonomii społecznej oraz nowatorskich form
pracy socjalnej.
6. Rozwój i integracja wspólnot oraz społeczności lokalnych w ramach społeczeństwa
obywatelskiego.
7. Pobudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej społeczeństwa, zwłaszcza ludzi młodych.
8. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
9. Wspieranie osób niepełnosprawnych w rozwoju i możliwie pełnym uczestnictwie w życiu
społecznym.
10. Rozwój warunków do godzenia
życia zawodowego i
prywatnego,
w szczególności poprzez działania zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi
oraz innymi osobami zależnymi.
§11.
Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w następujących
obszarach (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
1. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03)
2. Działalność obiektów kulturalnych (90.04)
3. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, niegdzie indziej niesklasyfikowana
(94.99.Z)
4. Działalności wspomagającej edukację (85.60.z);
5. Działalności wydawniczej i publikacyjnej służącej prezentacji i promocji programów,
działań i rozwiązań dotyczących realizacji celów fundacji (58.19.Z);
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6. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej, autystycznej i ich rodziców (79. 12.Z);
7. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85,52.Z);
8. Wspieranie i inicjowanie działalności sąsiedzkiej i lokalnej, poradnictwo dla dzieci i
młodzieży (Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana)
(88.99.Z);
9. Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)
10. Promocja i organizacja wolontariatu (94.99.Z);

Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu
działalności pożytku publicznego.

Rozdział V.
Organy fundacji

§ 12.
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.

Rozdział VI.
Rada Fundacji

§ 13.
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest organem inicjatywnym, kontrolnym,
opiniotwórczym i doradczym, stanowiącym w sprawach przewidzianych w Statucie Fundacji.
2. Rada składa się z liczby od 2 do 7 osób.
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3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady, na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada. Do pierwszego składu Rady może zostać powołany Fundator, o ile nie
zostanie powołany do Zarządu Fundacji.
4. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy.
5. Członkowie Rady:
- nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia,
- pełnią swoje funkcje w Radzie społecznie,
- nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni;

§14.
Fundator nie wykonujący funkcji w Zarządzie oraz nie świadczący usług/pracy na rzecz
Fundacji może być członkiem Rady i nie może być pozbawiony członkostwa
w Radzie w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych jej członków.
§15.
Członkostwo w Radzie ustaje:
- z chwilą śmierci jej członka,
- odwołania przez Fundatorów,
- z dniem orzeczenia prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo z winy umyślnej, o
czym członek Rady jest zobowiązany powiadomić Zarząd,
- w przypadku rezygnacji członka Rady, zgłoszonej na piśmie na ręce Przewodniczącego
Rady
§16.
1. Rada zbiera się na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w roku.
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2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na
wniosek Zarządu, Fundatora, lub co najmniej 1/3 członków Rady.
3.
Posiedzenia
Rady
Fundacji
prowadzi
jej
Przewodniczący,
a w razie jego nieobecności członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu
pozostałych członków Rady Fundacji.
4. Członkowie Rady dokonują wyboru nowych członków/członkiń spośród nieograniczonego
kręgu osób zainteresowanych celami statutowymi Fundacji.
5. Rolą Przewodniczącego jest kierowanie jej pracami, zwoływanie jej posiedzeń i
przewodniczenie im.
6. Kadencja członków Rady jest dwuletnia. Można pełnić funkcję członka/członkini Rady
przez więcej niż jedną kadencję.
7. Przewodniczący Rady zobowiązany/zobowiązana jest zwołać posiedzenie Rady w celu
wyboru nowych członków/członkiń.
8. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane pisemnie, elektronicznie albo w formie ustanego
zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
9. Posiedzenia Rady mogą być prowadzone telefonicznie, lub przy pomocy innych urządzeń
służących komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich
uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie,
lub przy pomocy innych urządzeń służących komunikacji na odległość uznaje się miejsce
pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany
przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
11. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu,
Fundatorzy, lub inne zaproszone przez nią osoby.
12. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności
ponad połowy jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
13. Uchwały Rady mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania
pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu do takiej formy głosowania.

§17.
Do kompetencji Rady należy:
1. Opiniowanie planów działalności oraz planów finansowych Fundacji opracowanych przez
Zarząd;
2. Opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd na posiedzenia Rady;
3. Opiniowanie decyzji o likwidacji Fundacji w przypadkach przewidzianych statutem;
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4. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji z wyłączeniem członków
Zarządu, którzy są Fundatorami;
5. Zatwierdzanie planów działalności oraz planów finansowych Fundacji;
6. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji;
7. Ocena pracy członków Zarządu na podstawie dorocznych sprawozdań składanych przez
Zarząd i udzielanie im absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie jest automatycznie
równoznaczne z odwołaniem;
8. Uchwalanie zmian statutu, które nie mogą jednak dotyczyć celów określonych w akcie
założycielskim;
9. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji;
10. Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd;
11. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji w przypadkach przewidzianych statutem;
12. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji;

Rozdział VII.
Zarząd Fundacji

§ 18.
1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem jest obligatoryjnym organem Fundacji;
2. Liczy 4 członków łącznie z Prezesem i Wiceprezesem Zarządu;
3. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy;
4. W skład Zarządu z mocy Statutu mogą wchodzić Fundatorzy i nie mogą być pozbawieni
funkcji w Zarządzie w wyniku uchwały podjętej przez Radę Fundacji;
5. Członkowie Zarządu powołani są na czas nieokreślony;
6. Kolejny skład Zarządu oraz członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji;
7. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
8. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i jest uprawniony do załatwiania wszystkich
spraw nie zastrzeżonych przez statut dla Rady Fundacji;
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9. Zarząd Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał zwykłą większością głosów przy
obecności ponad połowy jej członków, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje
głos Prezesa;
10. Złożenie rezygnacji przez członka Zarządu jest równoznaczne z wygaśnięciem jego
mandatu;
11. Zarząd zbiera się na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz na kwartał;
12. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, elektronicznie
w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego członków;

albo

13. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, lub przy pomocy innych
urządzeń służących komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się
wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia Zarządu
przeprowadzonego telefonicznie, lub przy pomocy innych urządzeń służących komunikacji na
odległość uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego
posiedzenia podpisują wszyscy uczestniczący w nim członkowie Zarządu;
14. Prezes Zarządu Fundacji:
- kieruje pracą tego organu, w tym także zwołuje posiedzenia, ustala ich porządek obrad, bądź
wyznacza innego członka Zarządu do wykonywania tej funkcji.
- przekłada Radzie wnioski w sprawie powoływania i odwoływania pozostałych członków
zarządu oraz ustala ich zakres czynności.
§ 19.
Do wyłącznych kompetencji Zarządu należy realizowanie statutowych zadań Fundacji, a w
szczególności:
1. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w szczególności wobec organów państwowych i
innych organizacji i udzielanie pełnomocnictw;
3. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady
Fundacji;
4. Zarządzanie majątkiem Fundacji;
5. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
6. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
7. Odpowiadanie za wyniki finansowo - gospodarcze i społeczne Fundacji;

9

8. Tworzenie i likwidacja podstawowych jednostek organizacyjnych Fundacji, takich jak
programy, centra, ośrodki i projekty oraz określanie struktury organizacyjnej Fundacji;
9. Powoływanie i odwoływanie
organizacyjnymi Fundacji;

kierujących

podstawowymi

jednostkami

10. Uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania majątkiem i bieżącej
działalności finansowej Fundacji, w tym ustalenie podziału pracy między członkami
Zarządu.
§ 20.
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes albo dwóch
członków zarządu.
2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do poszczególnych czynności bądź też do
określonego rodzaju czynności. Pełnomocnik działający w granicach umocowania może
składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji jednoosobowo.
3. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla
dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie
przez Zarząd formalnej uchwały.
4. Do reprezentowania Fundacji w sprawach przed sądami powszechnymi,
administracyjnymi, przed organami administracji publicznej, egzekucyjnej, skarbowej,
ubezpieczeń społecznych - upoważniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.

§ 21.
1. Z członkami Zarządu mogą być zawarte stosowne umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawne.
2. Umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne z członkiem Zarządu zawiera Przewodniczący
Rady Fundacji lub osoba upoważniona przez Radę Fundacji.

Rozdział VIII.
Zmiana Statutu

§ 22.
1. Zmiany w Statucie podejmują Fundatorzy zwykłą większością głosów, na wniosek
Zarządu, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów
decyduje głos Fundatora wnioskującego o zmianę.
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Rozdział IX.
Połączenie Fundacji
§ 23.
1. Dla realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach
określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez
przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez
przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem
uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności
związanych z przeprowadzeniem połączenia z zastrzeżeniem ust. 3 jest Zarząd.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się
zmienić cele Fundacji.
3. Decyzję w sprawie połączenia podejmują Fundatorzy. Stosowne decyzje są podejmowane
zwykłą większością głosów, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos
Fundatora wnioskującego o połączenie z inną Fundacją.

Rozdział X.
Likwidacja Fundacji

§ 24.
1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, lub
w razie osiągnięcia celów dla których została ustanowiona. Stosowne decyzje są
podejmowane zwykłą większością głosów, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje
głos Fundatora wnioskującego o likwidację Fundacji.
3. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatorów.
4. O likwidacji Fundacji Prezes Zarządu zawiadamia Ministra nadzorującego Fundację.
5. O przeznaczeniu majątku Fundacji pozostałego po likwidacji decyduje Zarząd Fundacji po
zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i Fundatorów. W przypadku braku Zarządu decyzję
podejmuje Rada Fundacji po zasięgnięciu opinii Fundatorów. Środki finansowe i majątek
pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji są
na cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji.
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Rozdział XI.
Postanowienia końcowe
§ 25.
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
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