
STATUT FUNDACJI KAMENA1933

(tekst jednolity z dnia 03.08.2016r.)

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Część wstępna]

1. „Fundacja działa w oparciu o zapisy ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. i postanowienia 
niniejszego statutu”.

2. Fundacja KAMENA1933(zwana dalej: „Fundacją”), ustanowiona została przez Pana Rafała 
Czyżyka zwanego dalej: „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w  Kancelarii Notarialnej 
Notariusz Beata Słowikowska Notariusz Paweł Mróz przy ulicy Fryderyka Chopina pod nr 17 lok. 4 
w Lublinie.

3. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.

 

§ 2 [Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające]

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w 
językach obcych.

§ 3 [Zakres czasowy działania Fundacji]

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4 [Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji]

1. Siedzibą Fundacji jest Chełm.

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla 
właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

 

§ 5 [Cele statutowe Fundacji]

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

1.  promowania kultury i sztuki miasta Chełm, jak również regionu chełmskiego i lubelszczyzny

2.  działalności na rzecz powszechnej świadomości kulturowej mieszkańców miasta i regionu

3. działalności na rzecz podtrzymania pamięci o mniejszościach narodowych i etnicznych miasta 
Chełm i regionu

4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

6. promocji miasta, regionu oraz Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
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§ 6 [Formy realizacji celów statutowych]

I. Fundacja realizuje swoje cele w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego poprzez:

1. prowadzenie działalności popularyzatorskiej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej,

2. organizowanie i finansowanie działalności oświatowej i edukacyjnej, 

3. organizowanie oraz finansowanie działalności naukowej w zakresie kultury,

4. organizowanie i finansowanie konferencji, szkoleń, seminariów naukowych, wykładów, 
a także krajowych i międzynarodowych projektów badawczych,

5. organizowanie oraz finansowanie innych konkursów i nagród za prace literackie, naukowe i 
artystyczne,

6. organizowanie i finansowanie festiwali literackich, koncertów, wystaw oraz innych form 
propagowania literatury i czytelnictwa

7. ustanawianie i finansowanie stypendiów dla literatów i naukowców,

8. organizowanie i finansowanie pomocy socjalnej dla twórców znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej, 

9. dofinansowywanie pism literackich i innych publikacji,

10. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi 
w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami oraz 
osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji

      II.  Przychody z odpłatnej działalności są przeznaczane wyłącznie na działalność pożytku 
publicznego.

§ 7 [Wspieranie działalności osób trzecich]

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób 
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele 
tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§ 8 [Medale, odznaczenia i nagrody]

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je 
osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, 
zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

§ 9 [Właściwy Minister]

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II

MAJĄTEK I PRZYCHODY FUNDACJI

§ 10 [Majątek Fundacji]

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 500 zł 
(słownie: pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe 
nabyte przez Fundację w toku jej działania.
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§ 11 [Przychody Fundacji]

Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1. świadczeń Fundatora;

2. darowizn, spadków i zapisów;

3. odsetek bankowych;

4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

5. dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej;

6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;

7. funduszy Unii Europejskiej;

8. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;

 § 12 [Przeznaczenie wybranych przychodów]

1. Przychody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 
dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność 
statutową.

Rozdział III

ORGANY FUNDACJI

§ 13 [Organy Fundacji]

Organami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji.

§ 14 [Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji]

1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.

2. Zarząd Fundacji składa się przynajmniej z  Prezesa Zarządu

3. Pierwszym Prezesem Zarządu Fundacji jest Fundator.

4. Prezes Zarządu przez stosowną uchwałę może powołać innych Członków Zarządu

5. Następnego Prezesa Zarządu wskazuje Fundator, a w przypadku zaistnienia przyczyn,w których 
Fundator nie mógłby powołać osoby na wskazaną funkcję, następnego Prezesa Zarządu powołuje 
obecny Prezes, bądź dwóch pozostałych Członków Zarządu łącznie.

6. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony, do momentu dobrowolnego zrzeczenia 
się funkcji, wyrażonego na piśmie, przy czym Prezesa lub innego członka Zarządu może odwołać  
Fundator .

7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz mogą domagać się zwrotu 
poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.

9. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji;
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b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci Członka Zarządu.

§ 15[Kompetencje Zarządu]

 Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

1. reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;

2. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;

3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz realizacja celów statutowych;

4. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;

5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

6. ustalanie planów działania Fundacji;

7. decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i 
nagrody dla pracowników Fundacji;

8. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;

9. decydowanie o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku;

10. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

11. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o rachunkowości;

12. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień 
zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym;

§ 16 [Ciała doradcze]

Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać zespoły doradcze.

§ 17 [Posiedzenia Zarządu Fundacji]

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.

§ 18 [Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji]

Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z 
celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad 
uchwałami.

§ 19 [Zmiana celów Fundacji]

1. W sprawie zmiany celów fundacji decyzję podejmuje Fundator, a w razie jego śmierci kompetencję tę 
przejmuje Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu łącznie. Zmiana może dotyczyć celów określonych 
w akcie założycielskim.

2. Zmiana celów Fundacji następuje poprzez podjęcie przez Fundatora stosownej uchwały, a następnie 
podjęcia uchwały zmieniającej Statut w tym zakresie.
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Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20 [Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych]

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest 
Prezes Fundacji lub dwóch Członków Zarządu łącznie

2. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia 
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 21 [Likwidacja Fundacji]

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator lub Prezes Fundacji bądź dwóch Członków 
Zarządu łącznie

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze  uchwały, 

4. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa 
narodowego.

5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 
uchwały Prezesa Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§ 22 [Inne postanowienia ]

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator lub Prezes Fundacji. 

2.  Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
3.  Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie 

cel Fundacji.

4. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator lub Prezes Fundacji.
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