ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja została ustalona przez Justynę Gumienną, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem
notarialnym REPERTORIUM A numer 353/2014 w kancelarii notarialnej w Lubinie przy ulicy
Kamiennej nr 1j przed notariuszem Leszkiem Kluszczyoskim.
2. Fundacja nosi nazwę Fundacja Zjednoczonych Artystów FuZjA w dalszej części zwana
„Fundacją” i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach
oraz niniejszego Statutu.
3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lubin.
2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzid działalnośd także
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może współpracowad z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.
4. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierad działalnośd innych osób i instytucji
zbieżnych z jej celami.
§3
1.
2.
3.
4.
5.

Fundacja posiada osobowośd prawną.
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
Fundacja może używad wyróżniającego ją znaku graficznego i symbolu.
§4

W związku z ogólnopolskim zasięgiem działalności, Fundacja może ustanawiad oddziały, biura i inne
jednostki regionalne.
§5
Fundacja może ustanawiad odznaki i medale honorowe oraz przyznawad je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym
osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6
Misją Fundacji jest rozwój twórczości, rozwój poprzez twórczośd oraz wychowanie do twórczości,
a także propagowanie, wspieranie, promowanie wszelkiej działalności w zakresie kultury i sztuki.
Celami działania Fundacji są:
1. Rozwój i promocja kultury i sztuki oraz jej twórców.
2. Inicjowanie, wspieranie lokalnych, ponadlokalnych oraz międzynarodowych wydarzeo
kulturalnych i artystycznych.
3. Rozwój edukacji artystycznej i kulturalnej oraz jej upowszechnianie.
4. Wspieranie rozwoju poprzez sztukę, kulturę i twórczośd.
5. Kształtowanie postawy twórczej oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży
i dorosłych.
6. Pomoc w rozwijaniu talentów szczególnie uzdolnionych dzieci, młodzieży i dorosłych.
7. Aktywizacja grup defaworyzowanych oraz osób wykluczonych społecznie do tworzenia
i uczestniczenia w projektach artystycznych i kulturalnych.
8. Wspieranie twórców zarówno profesjonalnych jak i amatorów.
9. Międzynarodowa integracja i współdziałanie na polach edukacji, kultury i sztuki.
10. Upowszechnianie oraz wspieranie postaw i inicjatyw proekologicznych.
11. Integracja twórców związanych z różnymi dziedzinami sztuki.
12. Kształtowanie samoświadomości, umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz świadomości
chorób cywilizacyjnych.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie krajowych i międzynarodowych projektów kulturalnych
i artystycznych.
2. Organizowanie i finansowanie szkoleo, warsztatów, kursów oraz innych tego typu
przedsięwzięd z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej.
3. Realizowanie i organizowanie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych,
związanych z realizacją celów statutowych.
4. Podejmowanie wszelkich działao twórczych, artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych
i ekologicznych.
5. Współpracę z innymi ośrodkami artystycznymi w kraju i za granicą, których działalnośd jest
zbieżna z celami Fundacji.
6. Powoływanie nowych zespołów artystycznych.
7. Organizowanie i finansowanie projektów edukacyjnych związanych z promocją zdrowia
oraz radzenia sobie ze stresem.
8. Poszukiwanie innowacyjnych metod animacji.
9. Realizowanie zadao z zakresu animacji społeczno-kulturalnej.
ROZDZIAŁ III
ORGANY I ORGANIZACJA
§8

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§9
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób w tym Prezesa Fundacji oraz Członków
Zarządu Fundacji.
2. Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
3. Kolejnych członków Zarządu Fundacji powołuje lub odwołuje Zarząd Fundacji na miejsce
osób, które przestały pełnid tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu Fundacji.
§10
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadao Zarządu Fundacji należy:
a. uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
b. zarządzanie majątkiem Fundacji, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, dotacji
oraz wszelkich innych form wsparcia finansowego i rzeczowego;
c. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji, powoływanie Dyrektorów Oddziałów i innych jednostek
regionalnych;
d. dokonywanie zmian statutu Fundacji, także w zakresie formułowania celów
w oparciu o misję Fundacji;
e. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji;
f. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał- zwykłą większością
głosów jego członków obecnych przynajmniej w połowie na posiedzeniu Zarządu Fundacji.
4. Zarząd Fundacji może powoływad pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadao Fundacji.
§11
Sprawowanie funkcji w Zarządzie Fundacji, obejmowanie funkcji
oraz nawiązywanie stosunku pracy z Fundacją nie wykluczają się wzajemnie.

Dyrektora

Oddziału

§12
Członkowie Zarządu Fundacji, Prezes Fundacji oraz Dyrektorzy Oddziałów mogą za swoją pracę
pobierad wynagrodzenie pod warunkiem, że sytuacja finansowa Fundacji na to pozwala. W innym
przypadku pełnią wyznaczone funkcje społeczne.
ROZDZIAŁ IV
SPOSÓB REPREZENTACJI

§13
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i innych niż majątkowe składa
dwóch członków Zarządu Fundacji, działając łącznie.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK FUNDACJI
§14
1. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza środki pieniężne w wysokości 600 PLN
(słownie: sześdset złotych), stanowiące fundusz założycielski.
2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 600 PLN, a także ruchomości i
nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe pozyskane przez Fundację w
trakcie jej działania.
§15
Dochodami Fundacji są:
1. zapisy, darowizny, spadki lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz
fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
2. dotacje, subwencje oraz granty;
3. prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw, dochody ze zbiórek i aukcji
organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, środki pochodzące z ofiarności prywatnej;
4. środki z funduszy publicznych;
5. przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego;
§16
1. Dochody Fundacji mogą byd używane do realizacji wszystkich jej celów, chyba że donator
określił bliżej cel, na który przeznaczona jest wpłacana przez niego kwota.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą byd
wykorzystane na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców
lub donatorów.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Prezes Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU
§17
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOOCOWE
§18
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
§19
O likwidacji Fundacji Prezes Fundacji zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§20
O przeznaczeniu Majątku Fundacji pozostałego po likwidacji decyduje Zarząd Fundacji.

