STATUT FUNDACJI W788
Rozdział I
Postanowienia ogolne
§1
1. Elżbieta Anna Jabłońska, zwana dalej „Fundatorem”, ustanowiła aktem notarialnym, spisanym w
dniu 2019-08-19 roku w Bydgoszczy, Polsce, Fundacje o nazwie: Fundacja W788, zwana w dalszej
czesci statutu “Fundacja”.
2. Fundacja posiada osobowosc prawna.
3. Siedziba Fundacji jest wies Kozielec.
4. Fundacja
działa na terytorium Polski, przy czym w zakresie niezbednym dla własciwego
realizowania celow może ona prowadzic działalnosc także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Fundacja jest apolityczna i nie zwiazana z żadnym wyznaniem.
6. Fundacja używa pieczeci wskazujacej nazwe i siedzibe Fundacji.
7. Fundacja może ustanawiac odznaki, medale honorowe i przyznawac je wraz z innymi nagrodami i
wyrożnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
8. Nadzor nad Fundacja sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II
Cele, zasady i formy działania Fundacji
§2
1. Celem Fundacji jest:
1. działalnosc ukierunkowana na wspieranie i integrowanie wokoł kultury oraz sztuki rożnych
srodowisk o zasiegu lokalnym, regionalnym, krajowym i swiatowym oraz działalnosc pożytku
publicznego,

2. organizowanie, wspieranie i animowanie inicjatyw: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych,
badawczych i społecznych służacych rozwojowi kultury,
3. rozpowszechnianie, promowanie i realizowanie innowacyjnych rozwiazań z zakresu kultury i
sztuki,

4. wspieranie oraz promocja tworcow młodego pokolenia,
5. tworzenie warunkow rozwoju tworczosci oraz wspieranie dialogu w obszarze kultury,
6. upowszechnianie zjawisk wspołczesnej kultury na terenach wiejskich ze szczegolnym
uwzglednieniem miejscowosci pozbawionych dostepu do zasobow dobr kultury,
7. pobudzanie kreatywnosci w srodowiskach nieprofesjonalnych tworcow kultury,

8. promocja nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsiewziec artystycznych,
9. wspołpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarzadowymi przy realizacji projektow
wymagajacych udziału wiekszej ilosci NGO-sow,
10. prowadzenie działalnosci wydawniczej, w tym realizacja nagrań audio i wideo oraz produkcja
programow telewizyjnych, fonogramow i innych publikacji poswieconych sztuce wspołczesnej,
11. wspołpraca z instytucjami państwowymi, samorzadowymi i miedzynarodowymi, finansujacymi
działania w zakresie szeroko pojetej kultury, sztuki i nauki.

2. Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. tworzenie i rozwoj srodowisk tworczych,
2. wspołprace z innymi instytucjami w kraju i za granica w zakresie objetym celami Fundacji,
3. pomoc w realizacji okreslonych projektow artystycznych,
4. organizowanie wszelkich imprez zwiazanych z prezentacja sztuki i kultury, w tym koncertow,
festiwali, wystaw, projekcji filmow i pokazow itp.,
5. działania wydawnicze, edukacyjne i badawcze, upowszechniajace wytwory kultury,
6. organizowanie sympozjow, kursow, warsztatow i innych spotkań w celach edukacyjnych,
7. organizowanie tworczych pobytow dla artystow w ramach programow rezydencji artystycznych,
8. pozyskiwanie zasobow materialnych w celu realizacji celow Fundacji.
3. Dla osiagniecia swych celow Fundacja może wspierac działalnosc innych osob i instytucji zbieżna z
jej celami.
4. W zakresie niezbednym do realizacji celow statutowych i gospodarczych Fundacja może zatrudniac
pracownikow na podstawie umowy o prace, jak rownież powierzac w ramach innego stosunku
prawnego wykonywanie okreslonych zadań lub czynnosci.

Rozdział III
Organy Fundacji
§3
1. Organami Fundacji jest Fundator, Zarzad Fundacji oraz Rada Fundacji.
2. Zarzad Fundacji składa sie z dwoch członkow w tym Prezesa Zarzadu.
3. Prezes Zarzadu jest uprawniony do:
- powoływania członkow Zarzadu;
- odwoływania członkow Zarzadu;
- powoływania nastepnego Prezesa Zarzadu.
4. Członkostwo w Zarzadzie wygasa w przypadku:
- smierci członka Zarzadu;
- rezygnacji złożonej na pismie;
- odwołania z pełnienia funkcji.

5. W przypadku smierci Prezesa Zarzadu, nowego Prezesa wybieraja sposrod siebie członkowie Rady
Fundacji.
6. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniujacym Fundacji. Rada Fundacji składa sie z 2 do 6
członkow i jest wybierana na piecioletnia kadencje.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczacego Rady, ktory kieruje jej pracami.
8. Członkow pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Nastepnych członkow Rady na miejsce osob,
ktore przestały pełnic te funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swa decyzja Rada.
§4
1. Zarzad kieruje działalnoscia Fundacji i reprezentuje ja na zewnatrz.
2. Oswiadczenie woli w imieniu Fundacji składaja albo Prezes Zarzadu samodzielnie albo dwaj
członkowie Zarzadu łacznie.
3. Do zadań Zarzadu należy w szczegolnosci:

1. uchwalanie rocznych planow finansowych,
2. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organow,
3. przyjmowanie darowizn, spadkow i subwencji,
4. sprawowanie zarzadu majatkiem Fundacji,
5. podejmowanie działań dla celow Fundacji,
6. uchwalanie programow działania Fundacji i sprawozdań rocznych z jej działalnosci.
4. Zarzad podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykła wiekszoscia głosow, w razie
rownej liczby głosow decyduje głos Prezesa Zarzadu.
5. Zarzad może powoływac pełnomocnikow do kierowania wyodrebniona sfera spraw należacych do
zadań Fundacji.
Rozdział IV
Majatek Fundacji
§5
1. Majatek Fundacji stanowia srodki finansowe oraz inne aktywa nabyte przez Fundacje.
2. Fundusz założycielski, w jaki Fundacje wyposażył Fundator, wynosi 500 PLN (piecset złotych).

3. Srodki na realizacje celow Fundacji i pokrycie kosztow jej działalnosci pochodza z:
1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
2. darowizn i spadkow krajowych i zagranicznych,
3. dotacji i subwencji oraz grantow,
4. dochodow z darow, zbiorek i imprez publicznych,

5. odsetek i depozytow bankowych, w tym także odsetek okreslonych w ust.2,
6. srodkow budżetu państwa i samorzadow, w szczegolnosci na realizacje zadań zleconych
państwa i samorzadu,
7. inne wpływy.
4. Darczyńca, przekazujac Fundacji srodki majatkowe, może zastrzec, że srodki te maja byc
przeznaczone na okreslony rodzaj działalnosci Fundacji. Jeżeli przekazaniu srodkow nie towarzyszy
okreslenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyc je na dowolny cel statutowy.
5. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegajacych na:
1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiazań majatkiem Fundacji w stosunku do
członkow Rady Fundacji, członkow Zarzadu Fundacji lub pracownikow Fundacji oraz osob, z
ktorymi członkowie Zarzadu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostaja w zwiazku małżeńskim,
we wspolnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sa zwiazani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywaniu majatku Fundacji na rzecz członkow Zarzadu Fundacji lub pracownikow Fundacji
oraz ich osob bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osob trzecich, w szczegolnosci,
jeżeli przekazanie to nastepuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarzad składa oswiadczenie o przyjeciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wowczas, gdy w chwili składania tego oswiadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział V
Połaczenie z inna Fundacja
§6
1. Fundacja może sie połaczyc z inna fundacja dla efektywnego realizowania swoich celow.
2. Połaczenie z inna fundacja nie może nastapic, jeżeli w jego wyniku mogłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
3. W sprawach połaczenia z inna Fundacja własciwy jest zarzad, przy czym jego decyzje zapadaja w
drodze jednomyslnej uchwały.

Rozdział VI
Likwidacja Fundacji
§7
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiagniecia celow, dla ktorych została ustanowiona lub w razie
wyczerpania sie jej srodkow finansowych i majatku.

2. W wypadku likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Zarzadu, Zarzad podejmuje uchwałe o
przekazaniu pozostajacych po likwidacji srodkow majatkowych
organizacjom badz instytucjom spełniajacym cele zbliżone do celow Fundacji.
3. Likwidatorow Fundacji powołuje i odwołuje Zarzad Fundacji.

Rozdział VII
Zmiany statutu Fundacji
§6
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarzadu Fundacji. Zmiany statutu moga dotyczyc celow, dla
realizacji ktorych Fundacja została ustanowiona i okreslonych w akcie założycielskim.
2. Statut niniejszy został ustalony przez Fundatorke zgodnie z trescia oswiadczenia woli o
ustanowieniu Fundacji z dnia 2019-08-19 i staje sie obowiazujacy z chwila zarejestrowania Fundacji.

