STATUT FUNDACJI
ArtTrakcja
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja „ArtTrakcja” zwana dalej - „Fundacją" została ustanowiona
przez Teresę Grażynę Woźniak zwanym dalej „Fundatorem” , aktem notarialnym z dnia
04.03.2015r. sporządzonym przed notariuszem Elżbietą Brewka w siedzibie Kancelarii
Notarialnej w Olsztynie przy ul.Kopernika nr1/1rep. A Nr 1663/2015 działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r, o fundacjach (Dz,U. z 1991r Nr 46, poz. 203)
oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundator może być członkiem Zarządu.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
1.

§4
Terenem działalności Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celu Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§5
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na
działalność statutową.
§6
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 Fundacje lub dla samej Fundacji.
§7
Ministrem właściwym ze względu na jego zakres działania jest Minister Pracy i Polityki
Społecznej.

Rozdział II
CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

§8
Celem Fundacji jest działalność w zakresie:
1. działanie na rzecz pogłębiania demokracji, obrony swobód demokratycznych i praw
obywatelskich oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
2. aktywizacja życia społecznego;
3. wspieranie działań społecznych w dziedzinie kultury, przedsiębiorczości, ochrony
środowiska, nauki, kultury fizycznej i sportu;
4. działalność oświatowa i artystyczna
5. wspieranie inicjatyw charytatywnych;
6. działanie na rzecz edukacji i rozwoju indywidualnego;
7. integracja międzykulturowa;
8. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami
oraz instytucjami zainteresowanymi;
9. działań na rzecz praw i wychowania dzieci,
10. działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
11. ochrony zdrowia,
12. działań propagujących styl życia wolny od uzależnień,
13. przeciwdziałania patologiom społecznym,
14. promocji i organizacji wolontariatu,
15. działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
16. działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych działania na rzecz tolerancji,
równości społecznej i demokracji
17. wspierania działań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego, podtrzymywania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
18. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
19. organizowania imprez kulturalnych dla Polaków mieszkających za granicą,
20. pomocy dla Polaków mieszkających za granicą,
21. rozwijania współpracy międzynarodowej,
22. popierania wszelkiej działalności społecznej, informacyjnej i oświatowej,
23. wspieranie twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach sztuki,
24. świadczenia bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej,
naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej oraz tworzenie
warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania
bezpłatnych szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli
środowiska nauki, oświaty i kultury,
25. popularyzacji osiągnięć i dokonań w dziedzinie nauki, sztuk pięknych i sportu w formie
organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych, spektakli
teatralnych, produkcji filmowych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych
ekspozycji muzealnych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym,
26. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo inne
osoby lub instytucje podmioty ,
27. ekologii i na rzecz opieki nad zwierzętami,
i wspieranie tej działalności, poprzez:
a) promocję ochrony swobód demokratycznych i praw obywatelskich,
b) popieranie i prowadzenie działalności naukowej i wychowawczej oraz działalności

na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności
c) wydawanie książek, czasopism, broszur i innych materiałów publicystycznych
związanych z celami Fundacji;
d) propagowanie i organizowanie warsztatów twórczych, konkursów, konferencji,
seminariów, szkoleń, wykładów, sympozjów;
e) inicjowanie i realizację wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz związanych z
ochroną dóbr kultury i tradycji;
f) organizowanie imprez kulturalnych;, w tym spektakli teatralnych, audycji radiowych i
produkcji filmowych,
g) realizację projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
h) organizowanie,
finansowanie
i
promocję
przedsięwzięć
turystycznych,
krajoznawczych, wypoczynkowych, akcji adaptacyjnych oraz wyjazdów
międzynarodowych, imprez charytatywnych, koncertów i wystaw;
i) realizację współpracy, wymian krajowych i zagranicznych poprzez organizację
hoteli, biur podróży, konferencji, stypendiów i praktyk zagranicznych;
j) promocję postawy proekologicznej oraz działanie na rzecz ochrony zwierząt i
środowiska;
k) organizowanie, finansowanie i promocję projektów z zakresu ochrony zdrowia,
profilaktyki zdrowotnej, honorowego krwiodawstwa oraz walki z uzależnieniami
i nałogami;
l) udział w projektach dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym;
m) promocję i organizację wolontariatu;
n) organizowanie kwest;
o) pomoc młodzieży, studentom i absolwentom szkół wyższych w znalezieniu
zatrudnienia;
p) fundowanie tablic pamiątkowych, sztandarów, pomników i obelisków,
q) finansowanie programów badawczych mających dostarczyć wiedzy na temat
zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych,
r) dofinansowywanie programów szkolenia specjalistów różnych dziedzin dla
powstających i rozwijających instytucji rynku, demokracji i samorządu lokalnego,
s) finansowanie i rozwijanie programów informacyjnych, służących krzewieniu w
różnych kręgach społecznych wiedzy na temat mechanizmów rynkowych, instytucji
demokracji, praw obywatelskich, a także propagowaniu postawy obywatelskiej oraz
ekonomicznej samodzielności i inicjatywy,
t) skupienie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk, organizacji i
instytucji,
u) organizowanie i finansowanie specjalistycznych ośrodków, poradni, zakładów i
szkół,
v) pozyskiwanie zasobów materialnych i organizowanie zaopatrzenia technicznego,
w) inwestycje, adaptacje, remonty i lokale, wyposażanie ośrodków i innych form
pomocy.

§9

1.

Fundacja jest powołana do finansowania określonych zadań w granicach
określonych jej celami.

2. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000 zł
(jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe oraz nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundację w toku jej działania.
§ 11
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§12
1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
b) darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
c) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności
papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na
rynku kapitałowym,
d) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
e) odsetek i depozytów bankowych,
f) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
g) dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji nieodpłatnie i odpłatnie,

h) z innych wpływów.
2. Środki pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację wszystkich celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli
spadkobierców lub donatorów.
§13
W sytuacji powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wtedy, gdy w dacie jego składania stan
czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§14
Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów na kosztami na działalność statutową
opisaną w § 8.
§ 15
1. Fundacja może tworzyć oddziały na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Poza
granicami
Rzeczpospolitej
Polskiej
Fundacja
może
tworzyć
filie
i
przedstawicielstwa.
2. Fundacja może łączyć się w konsorcja z innymi fundacjami na terenie Polski lub za
granicą o zbliżonych celach statutowych.
3. Dla realizacji celów opisanych w § 8 Fundacja może prowadzić działalność
gospodarczą w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Działalność gospodarcza Fundacji może być realizowana poprzez uczestnictwo w
spółkach prawa cywilnego i handlowego w tym w spółkach z udziałem podmiotów
zagranicznych, na zasadach określonych w stosownych przepisach.
5. Działalność gospodarczą Fundacja może rozpocząć na podstawie odrębnej
uchwały Zarządu.
§16
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
1. Pozostałego drukowania, tj. drukowanie książek, broszur, plakatów, katalogów
reklamowych, prospektów i innych reklam, albumów, kalendarzy, pamiętników,
formularzy, listowników (PKD 18.12.Z)
2. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD47.78.Z)
3. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach ( PKD47.79.Z)
4. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)
5. Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)
6. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
(56.21.Z)
7. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.21.Z)
8. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z)

9. Wydawanie książek (58.11.Z)
10. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z)
11. Wydawanie gazet (58.13.Z)
12. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
13. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
14. Pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)
15. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
16. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
17. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (70.22.Z);
18. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
19. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe (73.12.A)
20. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
(73.12.B)
21. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) (73.12.C)
22. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
(73.12.D)
23. Działalności fotograficznej (PKD 74.20.Z);
24. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (74.90.Z)
25. wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)
26. Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
27. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(85.51.Z)
28. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
29. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z)
30. Nauka języków obcych (85.59.A)
31. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
32. Działalność wspomagająca edukację (85. 60.Z)
33. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
34. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
35. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)
36. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
37. Działalność bibliotek (91.01.A)
38. Działalność archiwów (91.01.B)
39. Działalność muzeów (91.02.Z)
40. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
(91.03.Z)
41. Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów
ochrony przyrody (91.04.Z)
42. pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
43. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),

Rozdział V
WŁADZE FUNDACJI
§17

1. Władzami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji – organ zarządzający
1. Członkami władz Fundacji mogą być obywatele RP oraz innych państw
Rozdział VI
ZARZĄD FUNDACJI
§ 18
1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych, przez Fundatora.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje:
b. śmierci członka Zarządu.
c. pisemnego złożenia rezygnacji,
d. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności
prawnych,
e. zaistnienia przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 5 statutu.

1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

§ 19
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy:
uchwalanie regulaminów,
uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
tworzenie i likwidowanie krajowych oddziałów Fundacji
Podejmowanie decyzji o przystawieniu do spółek i fundacji,
podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów.
§ 20
1.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
2.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Zwoływane są przez
Prezesa Zarządu z jego inicjatywy, za pośrednictwem poczty elektronicznej a gdy jest to
nie możliwe za pomocą listu poleconego.
3.
Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca , zobowiązany jest przygotowywać roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.
4.
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
5.
Członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Rozdział VII

SPOSÓB REPREZENTACJI
§ 21
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji:
a. w przypadku zarządu jednoosobowego składa członek zarządu samodzielnie,
b. w przypadku zarządu wieloosobowego: może składać dwóch członków zarządu
łącznie.
Rozdział VIII
ZMIANA STATUTU
§ 22

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
2.Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
Rozdział IX
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ .
§23
1. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
2. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.
Rozdział X
LIKWIDACJA FUNDACJI
§24
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku .
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
3. 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.

……………………………
Fundator
(Własnoręczny podpis)

