Tekst jednolity Statutu Fundacji ART-SOS Alicji Roszkowskiej – załącznik do uchwały 1/2016 Rady
Fundacji z 28.06.2016

Statut Fundacji ART-SOS Alicji Roszkowskiej
Rozdział I. Postanowienia ogólne.
§1
1. Fundacja ART-SOS Alicji Roszkowskiej, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie
Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja może używać nazwy skróconej Fundacja ART-SOS.
3. Fundacja została ustanowiona przez Alicję Roszkowską zwaną dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza – Halinę Cieślik w kancelarii notarialnej
23.04.2012 w Suwałkach.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Suwałki
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Fundacja uzyskuje osobowość prawna z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru
Sądowego.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Fundacja może być członkiem organizacji zrzeszających organizacje pozarządowe.
§4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
§6
Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celem Fundacji jest działalność kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, promocji i
pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie a także
uzdolnionych pełnoletnich oraz pomoc w zagospodarowaniu obiektów zabytkowych na domy
twórcze, muzea i placówki kulturalne.
§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. promowanie twórców w kraju i za granicą,
b. organizowanie i udział w imprezach promujących uzdolnionych,
c. organizowanie koncertów, warsztatów, występów, wystaw, wernisaży prac twórców w
kraju i za granicą,
d. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
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e. fundowanie stypendiów oraz wszelka pomoc, a zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i
młodzieży z rodzin najbiedniejszych i dysfunkcyjnych,
f. programy informacyjne, służące rozpowszechnianiu wiedzy na tematy związane z celami
statutowymi,
g. przygotowanie, organizowanie strony internetowej.
§ 8a
1. Dla realizacji swoich celów Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną która obejmuje:
a) organizowanie różnych form promocji twórców w kraju i za granicą,
b) działalność kulturalną w zakresie popularyzacji muzyki i upowszechnianie wiedzy o
muzyce,
c) organizowanie koncertów, warsztatów, występów, wystaw, wernisaży prac twórców w
kraju i za granicą,
d) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
e) fundowanie stypendiów oraz wszelka pomoc, a zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i
młodzieży z rodzin najbiedniejszych i dysfunkcyjnych,
f) programy informacyjne, służące rozpowszechnianiu wiedzy na tematy związane z celami
statutowymi,
g) przygotowanie, organizowanie strony internetowej,
h) aktywacja społeczeństwa poprzez kształtowanie i popularyzację postaw wrażliwych na
muzykę i inne dziedziny twórczości,
i) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i placówkami
kulturalnymi oraz z osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z
mediami elektronicznymi i prasą wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
2. Dla realizacji swoich celów Fundacja prowadzi działalność odpłatną która obejmuje:
a) organizowanie różnych form promocji twórców w kraju i za granicą,
b) działalność kulturalną w zakresie popularyzacji muzyki i upowszechnianie wiedzy o
muzyce,
c) organizowanie koncertów, warsztatów, występów, wystaw, wernisaży prac twórców w
kraju i za granicą,
d) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
e) programy informacyjne, służące rozpowszechnianiu wiedzy na tematy związane z celami
statutowymi,
f) aktywacja społeczeństwa poprzez kształtowanie i popularyzację postaw wrażliwych na
muzykę i inne dziedziny twórczości.
g) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i placówkami
kulturalnymi oraz z osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z
mediami elektronicznymi i prasą wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych)
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. funduszu założycielskiego
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji, granatów, subwencji oraz środków z funduszy publicznych i unijnych,
d. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
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e. dochodów z majątku fundacji,
f. odsetek bankowych.
h. wpłat z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.
3. W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przejęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia
jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Osoby fizyczne lub prawne, które przekażą na rzecz Fundacji darowiznę (lub subwencje,
jednorazowa lub łączna, w wysokości równej co najmniej 1000 złotych lub, w odniesieniu do
osób zagranicznych, 1000 dolarów USA, uzyskują, o ile wyraża takie życzenie, tytuł
Sponsora Fundacji.
Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 11
Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
Rada Fundacji
§ 12
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada
wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Wyboru Członków do składu Rady dokonuje Fundator.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania Rady lub poszczególnych członków w każdym
czasie pod warunkiem, że Fundator nie jest członkiem Zarządu.
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.
7. Osoby wybrane do Rady Fundacji przez Fundatora potwierdzają na piśmie wole udziału w
pracach Rady.
8. Osoby wybrane do Rady nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani też pozostawać w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej z osobami wchodzącymi w skład Zarządu.
9. Osoby wybrane do Rady nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
z winy umyślnej.
§ 13
Do zadań Rady należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
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podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
e. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
f. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów.
§ 14
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź
na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla
rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
8. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji.
Zarząd
§ 15
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę
Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorka, ona wchodzi w skład pierwszego zarządu i
staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich
członków Rady.
6. Członkowie Zarządu Fundacji z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą być wynagradzani i
nagradzani. Przewodniczący Rady Fundacji, w imieniu Fundacji nawiązuje stosunek pracy
lub zawiera umowy cywilnoprawne z Członkami Zarządu Fundacji określające zasady
wynagradzania.
§ 16
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
h. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
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3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji.
§ 17
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni
przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
Sposób reprezentacji
§ 18
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może
każdy członek Zarządu samodzielnie.
§ 19
Władze Fundacji nie mają prawa dokonywania czynności, których skutkiem mogłoby być:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji 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) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów 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) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynikła ze statutowego celu Fundacji,
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób
bliskich.
§ 20
Członkowie Zarządu i Rady nie ponoszą odpowiedzialności majątkiem prywatnym za
zobowiązania Fundacji.
Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 21
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie
mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
§ 22
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
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§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i
dziedzictwa narodowego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
§ 24
W przypadku śmierci bądź wystąpienia innych okoliczności trwale bądź czasowo
uniemożliwiających wykonywanie przez Fundatora jego kompetencji wynikających z
zapisów w statucie kompetencje te wykonuje Zarząd.
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