Statut Fundacji
ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Add Artes zwana dalej Fundacją; ustanowiona została z woli Grażyny Wiktorii Szareckiej
z domu Ziajowskiej, córki Leszka i Lidii, zamieszkałej w 04-401 Warszawie, ul. Gawędziarzy

37,

legitymującej się dowodem osobistym ADG 603886, Nr PESEL 59040104065 zwaną dalej „Fundatorem”,
aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. St Dubois 12 lok 16 dnia 22
listopada 2011 repertorium A nr 4688/2011
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu.
§4
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§5
Fundacja posługuje się pieczątką wskazującą jej nazwę i siedzibę.
§6
Siedzibą Fundacji jest miasto Sulejówek.
§7
Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z
obowiązującym porządkiem prawnym. Fundacja posiada prawo powoływania placówek oświatowych,
kulturalnych, biur i oddziałów.
§8
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw edukacji.
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ROZDZIAŁ II
Cele Fundacji i sposoby jej realizacji
§9
Celem Fundacji jest:
1.

krzewienie oświaty i kultury w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,

2.

zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych i instytucji kultury,

3.

promowanie oświaty i kultury polskiej w kraju i za granicą,

4.

wspieranie rozwoju polskiego szkolnictwa ogólnego i muzycznego,

5.

promocja utalentowanych dzieci i młodzieży,

6.

upowszechnianie innowacyjnych programów i metod dydaktyczno-wychowawczych w polskim
systemie oświaty, w tym edukacji domowej,

7.

wspieranie rozwoju nowatorskich placówek oświatowych, w tym w szczególności na terenach
pozamiejskich,

8.

wspieranie kształcenia i doszkalania nauczycieli i muzyków,

9.

wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w szczególności w dziedzinie sztuki,

10.

wspieranie działalności oświatowej, a w szczególności wspieranie działalności instytucji kultury i
szkolnictwa muzycznego,

11.

wspieranie

placówek

opiekuńczo-

wychowawczych,

domów

dziecka

rodziców

i

rodzin

zastępczych oraz innych instytucji o podobnym charakterze
12.

prowadzenie działalności oświatowej na mocy aktualnie obowiązujących przepisów prawa
oświatowego.

§ 10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.

organizowanie i współorganizowanie koncertów, festiwali muzycznych, przedstawień, warsztatów
muzycznych, kursów mistrzowskich,

2.

podejmowanie działań zmierzających do wykrywania wśród dzieci i młodzieży dysfunkcji i zaburzeń
rozwojowych,

3.

podejmowanie działań zmierzających do promowania młodych talentów,

4.

organizowanie i finansowanie przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych,

5.

wspomaganie budowy, rozbudowy placówek oświatowych,

6.

wspomaganie

placówek

oświatowych

w

zakupach,

remontach,

adaptacjach

nieruchomości

przeznaczonych na ich działalność, oraz wyposażenia technicznego i dydaktycznego,
7.

zakup podręczników i pomoc w formie stypendiów dla uczniów i studentów,

8.

opracowywanie i wydawnictwo materiałów szkoleniowych, edukacyjnych, promocyjnych, w tym również
podręczników i programów autorskich,

9.

organizowanie wystaw, konferencji, konkursów, imprez i eventów

10. organizowanie szkoleń, warsztatów, i zajęć pozalekcyjnych, dla dzieci i dorosłych,

w formach

stacjonarnych wyjazdowych,
11. przygotowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych,
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12. angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną, edukacyjną.
13. angażowanie nauczycieli , wychowawców i opiekunów prawnych w działania mające na celu
zwiększenie kompetencji zawodowych,
14. tworzenie młodym ludziom z krajów byłego Związku Radzieckiego, wywodzącym się z ubogich
środowisk możliwości kształcenia się w Polsce,
15. wspieranie rodziców i rodzin, w tym z orzeczeniem ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich
w odbudowie więzi rodzinnych i rodzicielskich.
§10a
Wszystkie cele Fundacji ujęte w paragrafie 10 są wykonywane nieodpłatnie.
ROZDZIAŁ III
Majątek fundacji
§ 11
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, na który składają się środki fundatora w kwocie 1500 PLN
(słownie: tysiąc pięćset złotych) oraz pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości i inne
prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 12
Realizacja celów Fundacji finansowana jest z Funduszu Założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych przez
Fundację na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
§ 13
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 14
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów;
2. dotacji i subwencji oraz grantów;
3. dochodów z odsetek od lokat bankowych;
4. odliczeń podatkowych.
§ 15
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji,
jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
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§ 16
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
O ile uchwała Rady Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
§ 17
Zabrania się:
1.

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji
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",

2.

przekazywania majątku Fundacji na rzecz 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,

3.

wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz 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,

4.

zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 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 IV
Organy Fundacji
§ 18
1. Organami Fundacji są:
- Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
- Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady i Zarządu.
Rada Fundacji
§ 19
1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z 3 do 5 osób.
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3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które
przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, może nastąpić w wyniku uchwały
podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. Fundator lub prawomocnie umocowany jego
przedstawiciel nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie.
5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji, odwołania z członkostwa lub śmierci
członka Rady.
6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
7. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy
zebraniom Rady.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.
9. Członkowie Rady Fundacji:

1. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku
małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,

2. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
§ 20
Do Rady należy:
1.

nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;

2.

powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady;

3.

występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

4.

wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;

5.

uchwalanie regulaminów w tym regulaminu pracy Zarządu;

6.

ustanowienie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu;

7.

rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie mu absolutorium;

8.

odwoływanie Zarządu w całości lub poszczególnych członków Zarządu

9.

przyjmowanie rocznych preliminarzy budżetowych Fundacji przygotowanych przez Zarząd;

10. podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inna Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 21
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1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji nie rzadziej niż dwa
razy do roku. W razie nieobecności Przewodniczącego jego czynności wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.
2. O terminie posiedzenia Rady członkowie Rady są powiadamiani 7 dni przed planowanym terminem obrad.
3. Obrady prowadzone są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
4. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół po sprawdzeniu jest podpisywany przez prowadzącego.
5. W posiedzeniu Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.
6. Na każde posiedzenie Rady, Zarząd zobowiązany jest składać Radzie pisemne sprawozdanie ze wszystkich
czynności podjętych przez Fundację w okresie sprawozdawczym.
7. Posiedzenia Rady mogą odbywać się również przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych środków
porozumiewania się na odległość (np. e-mail, faks, konferencja telefoniczna), pod warunkiem, że
prowadzący posiedzenie

otrzyma od

wszystkich

członków

Rady biorących

udział

w

posiedzeniu

potwierdzenie (drogą faksową lub elektroniczną) oddanych przez nich głosów na konkretne uchwały, a takie
uchwały nie dotyczą spraw podlegających pod głosowanie tajne.
§ 22
1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest
obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego
Rady.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego Rady.
§ 23
W uznaniu szczególnego wsparcia Fundacji przy realizacji jej celów, Rada Fundacji może z własnej inicjatywy
lub na wniosek Zarządu przyznać określonym osobom lub instytucjom tytuł „Przyjaciel Fundacji”.
§ 24
1. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których
działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.
Zarząd Fundacji
§ 25
1. Zarząd składa się od 1 do 3 osób.
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2. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób,
które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu powołuje Rada.
3. Zarząd w całości lub poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę w drodze uchwały podjętej
jednogłośnie przez wszystkich członków Rady.
4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 26
Pracami Fundacji kieruje Zarząd powoływany przez Radę, która wskazuje spośród członków Zarządu Prezesa
Fundacji.
§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i zarządzanie jej majątkiem;
2. ustalanie rocznych programów działania Fundacji;
3. składanie Radzie rocznych sprawozdań finansowych z działalności Fundacji,
4. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
5. podejmowanie innych spraw nie zastrzeżonych dla Rady.
§ 28
1. Zarząd przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest
obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.
2. O terminie posiedzenia Zarządu członkowie Zarządu są powiadamiani na piśmie minimum 7 dni przed
planowanym terminem obrad.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i nagradzani przez Radę
Fundacji.
§ 29
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu
łącznie.
ROZDZIAŁ V
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Zmiana Statutu
§ 30
Decyzję o zmianie Statutu, w tym celów Fundacji, podejmuje Rada na wniosek Zarządu lub z inicjatywy
członków Rady. Zmiana Statutu wymaga uchwały podjętej bezwzględną większością głosów członków Rady
obecnych na posiedzeniu.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia Końcowe
§ 31
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona, lub w razie wyczerpania
środków finansowych i majątku fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze uchwały podjętej większością ¾ głosów na wniosek
Zarządu.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę.
4. Likwidacja prowadzona jest zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznaczony będzie na cele wskazane w uchwale Rady z
uwzględnieniem celów, którym służy Fundacja. Likwidator Fundacji zobowiązany będzie przedstawić sądowi
wniosek o przeznaczenie powyższych środków majątkowych na cel wskazany w uchwale Rady.
§ 32
Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie, do dnia 31 maja sprawozdanie ze swojej działalności za
rok ubiegły.
§ 33
Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd.
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