STATUT FUNDACJI
„ FUNDACJA LUDZI SZTUKI -MUSHCHELKA”

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

5.
6.

§1
Fundacja nosi nazwę FUNDACJA LUDZI SZTUKI -MUSHCHELKA, zwana jest
dalej Fundacją.
Fundacja została ustanowiona przez Annę Leokadię Ziółek, zwanym dalej fundatorem,
aktem notarialnym Repertorium A Nr 3906/2014 sporządzonym przez notariusza
Sławomira Puczyłowskiego w kancelarii notarialnej w Otwocku przy ul. Wawerskiej
nr 1 lok. 6, w dniu 15 grudnia 2014 roku.
Fundacja działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r oraz
niniejszego statutu.
Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru
Sądowego.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
Fundacja prowadzi działalność na rzecz całego społeczeństwa.
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§2
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
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§3
Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest minister ds. kultury i
dziedzictwa narodowego.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
Zadania statutowe Fundacja może realizować we współpracy z innymi podmiotami.

§4
Fundacja może używać pieczęci oraz znaku graficznego, którego wzór ustali Zarząd Fundacji.
§5
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek. Decyzję w
sprawie tworzenia w/w jednostek podejmuje Zarząd w formie uchwały, w której szczegółowo
określi strukturę organizacyjną oraz zakres działań.
Rozdział II.
Cele i sposoby ich realizacji

§6
Cele Fundacji to:
1.
Popularyzowanie twórczości artystycznej,
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Rozwijanie, inicjowanie, wspieranie oraz patronowanie działalności kulturalnej,
edukacyjnej i informacyjnej,
Stwarzanie możliwości rozwoju osobom artystycznie uzdolnionym,
Sprawowanie mecenatu nad sztuką i edukacją,
Nawiązywanie współpracy z osobami, instytucjami i firmami w dziedzinie
sprawowania mecenatu nad sztuką i edukacją,
Propagowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,
Podnoszenie kultury artystycznej w społeczeństwie,
Dążenie do znoszenia ograniczeń utrudniających dostęp do dóbr kultury,
Poszukiwanie obszarów wzajemnej inspiracji i twórczego oddziaływania na siebie
różnych dziedzin sztuki,
Wspieranie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w szczególności w zakresie
rozwijania uzdolnień artystycznych, wychowania dzieci i młodzieży, kształcenia oraz
kształcenia osobowości i pozytywnych postaw obywateli w społeczeństwie.
Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości w dziedzinach artystycznych,
Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka.
Doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych celem
przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia u osób artystycznie uzdolnionych,
Prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz dzieci z rodzin ubogich, chorych, niepełnosprawnych, posiadających trudności dydaktyczne i wychowawcze, wybitnie
uzdolnionych, pochodzących z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią społeczną oraz wszystkich innych osób potrzebujących pomocy osób trzecich, poprzez
tworzenie im w ten sposób warunków wyrównujących ich szanse edukacyjne i rozwojowe.
Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki..
Promocja i organizacja wolontariatu..

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.
Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie koncertów muzycznych,
festiwali, wystaw, pokazów i innych imprez artystycznych.
2.
Organizowanie warsztatów dla twórców i odbiorców kultury,
3.
Ogłaszanie konkursów artystycznych dla amatorów i profesjonalistów oraz
upowszechniających wiedzę o sztuce,
4.
Prowadzenie szkoleń i organizowanie imprez artystycznych,
5.
Organizowanie spotkań z artystami, prelekcji, wykładów oraz sympozjów naukowych.
6.
Finansowanie zakupu materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych.
7.
Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w zakresie
objętym celami fundacji, w szczególności z innymi Fundacjami i Stowarzyszeniami
oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami fundacji.
8.
Finansowanie prac naukowych, popularnonaukowych, dokumentujących działalność
kulturalną oraz dzieł sztuki.
9.
Prezentację i promocję artystów krajowych i zagranicznych.
10.
Fundowanie nagród i stypendiów.
11.
Działalność wydawniczą, promocyjną i reklamową.
12.
Pomoc w tworzeniu klubów, galerii, wystaw i innych miejsc nadających się do
organizowania imprez artystycznych.
13.
Dokonywanie nagrań muzycznych, nagrań filmowych, wydawania płyt oraz

14.
15.
16.

17.

wspieranie przedsięwzięć w tej dziedzinie.
Szukanie źródeł finansowania kultury i edukacji oraz pozyskiwanie partnerów w tej
dziedzinie.
Współpracę z organami państwowymi i samorządowymi, instytucjami samorządu
lokalnego, innymi organizacjami pozarządowymi.
Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji,
konferencji, wykładów, odczytów oraz innych form przekazywania wiedzy,
zwiększanie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości
demokratycznych i praw człowieka.
Inną działalność dozwoloną prawem

§8
1.
Wskazane w § 7 cele mogą być realizowane w ramach działalności odpłatnej i
nieodpłatnej.
2. Nieodpłatnie Fundacja realizuje następujące cele:
1. Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie koncertów muzycznych,
festiwali, wystaw, pokazów i innych imprez artystycznych.
2. Organizowanie warsztatów dla twórców i odbiorców kultury,
3. Ogłaszanie konkursów artystycznych dla amatorów i profesjonalistów oraz
upowszechniających wiedzę o sztuce,
4. Prowadzenie szkoleń i organizowanie imprez artystycznych,
5. Organizowanie spotkań z artystami, prelekcji, wykładów oraz sympozjów naukowych.
6. Finansowanie zakupu materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych.
7. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w zakresie objętym
celami fundacji, w szczególności z innymi Fundacjami i Stowarzyszeniami oraz z
osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami fundacji.
12. Pomoc w tworzeniu klubów, galerii, wystaw i innych miejsc nadających się do
organizowania imprez artystycznych.
13. Dokonywanie nagrań muzycznych, nagrań filmowych, wydawania płyt oraz
wspieranie przedsięwzięć w tej dziedzinie.
14. Szukanie źródeł finansowania kultury i edukacji oraz pozyskiwanie partnerów w tej
dziedzinie.
15. Współpracę z organami państwowymi i samorządowymi, instytucjami samorządu
lokalnego, innymi organizacjami pozarządowymi.
16. Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji,
konferencji, wykładów, odczytów oraz innych form przekazywania wiedzy, zwiększanie
udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i
praw człowieka.
17. Inną działalność dozwoloną prawem
3. Odpłatnie Fundacja realizuje następujące cele:
1. Finansowanie prac naukowych, popularnonaukowych,
działalność kulturalną oraz dzieł sztuki.
2. Prezentację i promocję artystów krajowych i zagranicznych.
3. Fundowanie nagród i stypendiów.
4. Działalność wydawniczą, promocyjną i reklamową.

dokumentujących
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§9
1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów oraz
osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
2. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej
pożytku publicznego w formach określonych w § 7 statutu. Zakres działalności odpłatnej i
nieodpłatnej określa Zarząd w formie uchwały.
Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji

§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 5.000,00zł (pięć tysięcy
złotych zero groszy), wymieniony w akcie notarialnym stanowiącym o jej ustanowieniu.
2. Majątek Fundacji stanowić mogą środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku
działalności Fundacji.
3. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 1 000,00
(jeden tysiąc złotych).
4. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 11
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:
1. Funduszu założycielskiego.
2. Darowizn, subwencji, dotacji, grantów, spadków i zapisów – zarówno krajowych jak i
zagranicznych.
3. Dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.
4. Dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych.
5. Środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów.
6.Dochodów z aktywów, nieruchomości, praw majątkowych, w szczególności akcji, papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym.
7. Odsetek i depozytów bankowych.
8. Zysków z działalności gospodarczej
§ 12
1. Cały dochód, po pokryciu kosztów jej działalności Fundacja przeznacza wyłącznie na
swoją statutową działalność.
2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji oraz pokrycie niezbędnych kosztów jej działalności, o ile
ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.
4. Z majątku Fundacji, a także ze środków na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów
jej działalności zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków organów
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji
lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim 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 („osoby bliskie”),
b) przekazywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji
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) zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby z organów Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz członków ich rodzin na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tyko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
Rozdział IV.
Organy i sposoby organizowania Fundacji

§ 14
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Członkowie Zarządu mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach fundacji i
popularyzowania jej celów.
§ 15
1. Zarząd jednoosobowy tworzy Prezes Zarządu.
2. Zarząd wieloosobowy w ilości do trzech osób tworzą Prezes Zarządu i Dyrektorzy
Fundacji.
3. Prezesa Zarządu powołuje Fundator na czas nieokreślony. Dyrektorów Fundacji powołuje
Prezes na czas nieokreślony.
4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci Członka Zarządu.
5. Zarząd może odwołać Członka Zarządu z pełnionej funkcji w przypadku:
a) naruszeń postanowień statutu,
b) niewypełniania obowiązków wynikających z pełnionych przez niego funkcji,
c) złożenia rezygnacji,
d) działania na szkodę Fundacji,
e) z innego ważnego powodu, w szczególności zachowania, które godzi w dobre imię fundacji
lub osłabia społeczne zaufanie do niej.
5. Odwołanie Członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.
6. W przypadku zgłoszenia przez Członka Zarządu rezygnacji, miejsce Członka Zarządu,
którego członkostwo ustało zajmuje wskazana przez niego osoba.

§ 16

1. Zarząd podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym przy obecności wszystkich osób w
drodze jednolitej uchwały.
2. Każdy Członek Zarządu ma jeden głos.
5

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
4. Członkowie mogą otrzymać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji na zasadach
określonych odrębną uchwałą.
5. Do zawarcia umowy, w której stroną jest członek Zarządu uprawnieni są inni
członkowie Zarządu działający łącznie.
§ 17
Do kompetencji Zarządu i jego członków należy min.:
1. Kierowanie bieżącą pracą Fundacji,
2. Opracowywanie planów rocznych pracy.
3. Realizowanie podjętych uchwał,
4. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
5. Zarządzanie majątkiem Fundacji,
6. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
7. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
8. Zwoływanie posiedzeń,
§ 18
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych i
niemajątkowych, składają łącznie wszyscy Członkowie Zarządu.
2. Dopuszczalne jest składanie oświadczenia woli przez jednego Członka Zarządu w
przypadku uzyskania pisemnego pełnomocnictwa w postaci uchwały do
podejmowania czynności w imieniu Fundacji od pozostałych Członków Zarządu.

§ 19
Działalność Gospodarcza
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której cały dochód przeznaczony jest
na realizację celów statutowych.
2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
17.12.Z Produkcja papieru i tektury
17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
18.11.Z Drukowanie gazet
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
32.20 Produkcja instrumentów muzycznych
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list
58.13.Z Wydawanie gazet

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.21.Z
Przygotowywanie
i
dostarczanie
żywności
dla
odbiorców
zewnętrznych(catering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowanie i podawanie napojów
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem
prac chronionych prawem autorskim
79.11.B Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z
Wykonywanie
fotokopii,
przygotowywanie
dokumentów
i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
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82.30.Z
85.52.Z
85.59.B
85.60.Z
90.01.Z
90.02.Z
90.03.Z
90.04.Z
93.19.Z
93.29.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Działalność wspomagająca edukację
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

Artystyczna i literacka działalność twórcza
Działalność obiektów kulturalnych
Pozostała działalność związana ze sportem
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

3. O podjęciu działalności gospodarczej decyduje Prezes Zarządu .

Rozdział VI.
Postanowienia końcowe

§ 20
Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdania ze swojej działalności.
§ 21
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej
uchwały. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celów Fundacji.
§ 22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Zarząd jednomyślnym głosem.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Fundacji, Zarząd określa sposób jego likwidacji oraz
przeznaczenia majątku Fundacji.
Statut przyjęto uchwałą w dniu: ..:............... 2…….2014r.
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