STATUT FUNDACJI WITRYNA KULTURY
Rozdział I. Postanowienia ogólne.
§1
1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Witryna Kultury, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, została
ustanowiona aktem notarialnym Rep A nr 72/2015 sporządzonym dnia 19 stycznia 2015 r. przez
notariusza Magdalenę Gwiazda w Kancelarii Notarialnej Magdalena Gwiazda, Krzysztof BegerSmurzyński S.C. w Poznaniu i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i innych
powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja ma osobowość prawną.
§2
Siedzibą Fundacji jest Mierzyn.
§3
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§4
Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Fundacja może
powierzać zagranicznym osobom fizycznym i prawnym reprezentowanie jej interesów za granicą.
§5
1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych
w ustawie o działalności pożytku publicznego.
3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.
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§6
Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami,
w szczególności z instytucjami kultury oraz z innymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach.
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te
formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
Fundacja dążąc do pozyskiwania środków na działalność statutową może prowadzić w kraju i za
granicą działalność gospodarczą.
§7

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji
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§8
Fundacja może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym lub słownym.
Fundacja posługuje się pieczęcią zawierającą pełną nazwę i inne dane identyfikujące Fundację.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub
dla Fundacji.
Rozdział II. Organ nadzorujący.

§9
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister, który sprawuje zwierzchni nadzór nad
sprawami kulturalnymi w Polsce.
Rozdział III. Cele i zasady działalności statutowej.
§10
Celem Głównym Fundacji jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz
podejmowanie działań wspierających rozwój kultury, sztuki oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego. Cel ten realizowany jest przez następujące Cele Szczegółowe:
1) organizowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych we
wszystkich dziedzinach kultury i sztuki;
2) organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej, artystycznej i społecznej;
3) wspieranie instytucji kultury w Polsce oraz organizacji pozarządowych i podmiotów
prowadzących określoną prawem działalność pożytku publicznego w obszarze kultury;
4) wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej w Polsce i za granicą;
5) animowanie krajowej i międzynarodowej wymiany artystycznej oraz dialogu
międzykulturowego;
6) tworzenie warunków do rozwoju twórczości, w szczególności w ramach programów rezydencji
artystycznych;
7) popularyzacja nowych zjawisk z obszaru kultury, w tym niekonwencjonalnych przedsięwzięć
artystycznych;
8) ułatwianie dostępu do wytworów kultury;
9) wspieranie edukacji i aktywności społecznej w obszarze kultury;
10) wspieranie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
11) wspieranie wspólnot i społeczności lokalnych;
12) podejmowanie działań badawczych na polu kultury i obyczajowości;
13) promocja i organizacja wolontariatu w obrębię działalności kulturalnej;
14) działalność charytatywna służąca rozwojowi twórczości i działalności kulturalnej.
§11
1. Fundacja realizuje powyższe cele poprzez organizowanie i finansowanie:
1) konkretnych projektów artystycznych;
2) krajowych i międzynarodowych programów rezydencji artystycznej;
3) wszelkich wydarzeń związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją kultury, w tym
wystaw, pokazów, spektakli teatralnych, koncertów, festiwali, itp.;
4) krajowych i międzynarodowych programów stypendialnych dla twórców;

5) konkursów twórczości dla umożliwienia rozpowszechniania przedsięwzięć artystycznych
w kraju i za granicą;
6) wyjazdów zagranicznych dla twórców i osób związanych z kulturą;
7) konkretnych projektów i programów z zakresu edukacji kulturalnej, artystycznej i społecznej;
8) współpracy z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności
artystycznej, edukacyjnej;
9) zbiorów sztuki polskiej i zagranicznej;
10) ochrony dóbr kultury i sztuki;
11) ochrony zabytków;
12) działań badawczych na polu kultury i obyczajowości;
13) działań wydawniczych upowszechniających wytwory kultury, edukację kulturalną i artystyczną
oraz zmiany zachodzące w obrębie obszaru kultury;
14) sympozjów, konferencji oraz debat w Polsce i za granicą;
15) działań zwiększających dostęp do uczestnictwa w kulturze osobom niepełnosprawnym;
16) stron internetowych, wydawnictw multimedialnych, filmów poświęconych kulturze i edukacji
powiązanej z obszarem kultury;
17) działań upowszechniających wytwory kultury w mediach oraz środkach masowego przekazu;
18) działalności charytatywnej ze szczególnym ukierunkowaniem na wsparcie materialne
i finansowe twórców oraz borykających się z trudnościami organizacyjnymi i finansowymi
instytucji kultury, organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących określoną prawem
działalność pożytku publicznego w obszarze kultury.
2. Realizując swoje cele statutowe Fundacja tworzy, prowadzi i finansuje ośrodki rezydencji twórczej,
stanowiące organizacyjne zaplecze dla realizacji zadań wskazanych w ust. 1.
3. Działalność wymieniona w ust. 1 i ust.2 prowadzona jest nieodpłatnie.
§12
Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie określonym
zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
1) 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
2) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
§13
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać organizacyjnie i materialnie działalność innych
osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Rozdział IV. Zarząd
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§14
Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem jest jedynym i najwyższym organem Fundacji, który
prowadzi wszystkie sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd składa się z dwóch do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.
Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
Członków Zarządu Fundacji ze wskazaniem ich funkcji powołują Fundatorzy w drodze jednomyślnej
uchwały.
Każdy z Fundatorów może zostać członkiem Zarządu. W głosowaniu nad kandydaturą danego
Fundatora na członka Zarządu jest on wyłączony z głosowania.
Członkowie Zarządu pełnią funkcje nieodpłatnie lub odpłatnie. Członkowie Zarządu mogą być
zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub innej umowy lub pełnić swoje funkcje na
podstawie samego powołania.

7. Fundacja ponosi koszty związane ze sprawowaniem zarządu przez członka Zarządu.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek odwołania przez Fundatorów w drodze jednomyślnej
uchwały, rezygnacji złożonej Fundatorom na piśmie lub śmierci.
§15
1. Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji z zastrzeżeniem ust. 2 upoważniony jest każdy
członek Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku zaciągania przez Fundację zobowiązań majątkowych lub rozporządzania przez
Fundację prawami lub aktywami o wartości przekraczającej jednorazowo bądź łącznie w okresie
1 (jednego) roku na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kwotę 150.000,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
3. Zarząd na mocy jednogłośnych uchwał wszystkich członków Zarządu może udzielać pełnomocnictw
szczególnych do podjęcia przez pełnomocnika określonych działań i składania oświadczeń woli
w imieniu Fundacji.
§ 16
1. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia
określa Zarząd.
2. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentują pozostali członkowie
Zarządu lub pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą zawierać z Fundacją umowy o pracę, umowy zlecenia, inne umowy
o współpracę, zarówno w zakresie pełnienia funkcji członka Zarządu, jak i w innym, dotyczącym
pracy lub usług na rzecz Fundacji.
§ 17
Zarząd może powołać Radę Programową Fundacji, która nie jest jednak organem Fundacji i może pełnić
jedynie funkcje doradcze. Zasady jej funkcjonowania określa Zarząd w stosownym regulaminie.
Rozdział V. Majątek Fundacji.
§ 18
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, w którego skład wchodzi gotówka i ruchomości o
wartości 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych), a także nieruchomości i ruchomości oraz
inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Z Funduszu Założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundatorzy
przeznaczają kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
§ 19
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 20
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności, poza funduszem założycielskim,
mogą pochodzić z:
1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów,
2) dotacji, datków i subwencji,
3) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
4) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych,
5) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
6) operacji finansowych,

7) dochodów z papierów wartościowych, w których mogą być lokowane środki finansowe
Fundacji,
8) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§ 21
1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach
i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu
obowiązujących przepisów, środki trwałe.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy
określenie celu ich wykorzystania.
3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
4. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia
wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania
środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji, kierując się - odnośnie
funduszy opisanych w pkt.3 - wolą spadkodawców i zapisodawców.
5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
Rozdział VI. Działalność gospodarcza.
§ 22
1. Dla pozyskania środków na realizację celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność
gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą,
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych.
3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji jej celów statutowych.
§ 23
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie, określonym zgodnie
z Polską Klasyfikacją Działalności:
1) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
2) 82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
3) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
4) 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
5) 77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim;
6) 72.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych ihumanistycznych;
7) 73.2 Badanie rynku i opinii publicznej;
8) 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
9) 59.2 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
10) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach;

11) 74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
12) 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
13) 73.12 Działalność związana z reprezentowaniem mediów;
14) 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;
15) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
16) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
17) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
18) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
19) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
20) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
21) 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;
22) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
23) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
24) 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi;
25) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
26) 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem;
27) 74.2 Działalność fotograficzna;
28) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
29) 82.19 Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura;
30) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
§ 24
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio, za pośrednictwem wyodrębnionych
zakładów lub w postaci spółki.
2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków
własnych.
3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
4. Decyzje o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd
Fundacji.
5. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
6. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu
określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
7. Decyzję o powołaniu Spółki podejmuje w formie uchwały Zarząd Fundacji. Zakres działania oraz
strukturę Spółki określa jej akt założycielski
§ 25
1. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności
statutowej.
2. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji
i umarzaniu według obowiązujących zasad.

Rozdział VII. Zmiana statutu Fundacji
§ 26
1. Zmiany Statutu Fundacji, w tym zmiany celu działania Fundacji oraz zakresu prowadzonej
działalności, dokonać mogą jednomyślnie Fundatorzy lub ostatni żyjący Fundator.
2. W przypadku śmierci wszystkich Fundatorów, do zmiany Statutu Fundacji, w tym zmiany celu
działania Fundacji, uprawniony jest Zarząd Fundacji.
Rozdział VIII. Likwidacja Fundacji
§ 27
1. W przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – podlega ona likwidacji na
podstawie uchwały Zarządu.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, ustanawia się likwidatora lub likwidatorów oraz ustala
szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.
3. Majątek Fundacji w przypadku likwidacji ulega przeznaczeniu na pokrycie zobowiązań Fundacji,
a w pozostałym zakresie na cele podobne do celów Fundacji. W tych granicach Zarząd na mocy
uchwały może przewidywać podział tego majątku, jak również nieodpłatne przekazanie
poszczególnych składników jednostkom organizacyjnym i prawnym, realizującym cele podobne do
celów Fundacji.
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