STATUT
Statut Fundacji PRZESTRZEŃ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Fundacja PRZESTRZEŃ zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia
1984r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Szymona Drzewieckiego aktem notarialnym nr repetytorium
A:5958/2016 z dnia 15.11.2016, spisanym przed notariuszem Michałem Gruchalskim
w Kancelarii Notarialnej w Gnieźnie, przy ul. Tumskiej nr 10.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest Gniezno.
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 posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 4.
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez
Fundację lub dla samej Fundacji.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5.
Celem Fundacji jest prowadzenie wielokierunkowych działań w zakresie kultury i sztuki oraz
wspieranie kreatywnych inicjatyw artystycznych a także prowadzenie działań związanych z rozwojem
osobistym.

§ 6.
Fundacja realizuje cele statutowe w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego
poprzez:
1. Organizowanie, finansowanie i wspieranie działań twórczości zawodowej i amatorskiej
w obrębie kultury i sztuki
2. Kreatywne wykorzystywanie innowacyjnych partnerstw integrujących społeczeństwo wokół wartości
kulturalnych
3. Edukację artystyczną i inną dzieci, młodzieży, osób dorosłych
4. Organizowanie m.in. imprez kulturalnych, festiwali, przeglądów, przedstawień, występów, wystaw,
wernisaży i innych form prezentacji twórczości
5. Prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów i innych form nauczania, zarówno indywidualnych, jak
i grupowych
6. Promocję i organizację wolontariatu,
7. Tworzenie funduszu stypendialnego dla osób wyróżniających się aktywnością społeczno – kulturalną
oraz osób szczególnie uzdolnionych,
8. Inspirowanie i wspieranie osób poszukujących własnego rozwoju.
9. Podejmowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego dorosłych, w tym promowanie idei
kształcenia (uczenia się) przez całe życie
10. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez wyrównywanie szans osób
i grup dyskryminowanych.
11. Budowanie świadomości społecznej i kształtowanie postaw rozwojowych dzieci i młodzieży.
12. Promowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych i społecznych inicjatyw lokalnych.
13. Organizowanie konferencji i wykładów naukowych i popularnonaukowych.
14. Przygotowywanie projektów, udział w projektach partnerskich zarówno krajowych jak
i zagranicznych,
15. Tworzenie i prowadzenie ośrodków pracy twórczej, kultury i rozwoju osobistego oraz adaptacja
nowych miejsc i przestrzeni potrzebnych do realizacji celów Fundacji,
16. Organizowanie zajęć terapeutycznych poprzez sztukę

17. Wprowadzanie innowacyjnej technologii w obszary związane z kulturą, sztuką, edukacją
i rozwojem osobistym w ramach badań, warsztatów, szkoleń.

§ 7.
1. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi dla
osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wspierania organizacyjnego oraz
częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu niezbędnych
funduszy z innych źródeł.
2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji
państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

III. MAJĄTEK FUNDACJI
§ 8.
1. Na realizację celów wybranych przez Fundację przeznacza się kwotę pieniężną w wysokości
1 000,00 złotych (jeden tysiąc złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski.
2. Na majątek Fundacji poza funduszem założycielskim składać się będzie również mienie nabyte przez
Fundację w toku działania.
3. Środki na realizację celów fundacji i pokrycie kosztów działalności pochodzą z:
a) darowizn, składek, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji oraz konkursów grantowych,
c) dotacji z programów, projektów i konkursów Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych,
ambasad, fundacji i stowarzyszeń oraz innych jednostek, organów i przedstawicielstw polskich
i międzynarodowych,
d) zbiórek i innych imprez publicznych,
e) odsetek i depozytów bankowych,
f) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego
4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie Polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 9.
O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą
być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji.

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 10.
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Fundacja może po uprzedniej zmianie Statutu, podjąć decyzję o prowadzeniu działalności
gospodarczej.

V. WŁADZE FUNDACJI
§ 11.
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji.
§ 12.
1. Pierwszy skład Zarządu oraz Rady ustala i powołuje Fundator.

§ 13.
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, składa się z 3 lub więcej członków.
2. Skład osobowy Rady może ulec powiększeniu w drodze uchwały Rady podjętej w trybie § 14 ust.5
Statutu
3. W skład Rady nie wchodzi Fundator.
4. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania przez Radę bądź z chwilą śmierci członka Rady.
5. Odwołanie członków Rady następuje w przypadku:
a) złożenia skierowanej na ręce Rady pisemnej rezygnacji członków z udziału w pracach Rady
b) istotnego naruszenia postanowień Statutu
c) nie uczestniczenia w pracach Rady przez rok lub przez trzy kolejne posiedzenia
6. Członkowie Rady Fundacji z tytułu pełnionej funkcji mają prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów
związanych z uczestnictwem w pracach tych organów w tym kosztów podróży, lub do otrzymywania
wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
7. Członkowie Rady mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub pobierać wynagrodzenia na
podstawie innej umowy cywilnoprawnej.
8. W przypadku niemożności uczestniczenia w pracach Rady z powodu innych zobowiązań członkom
Rady przysługuje prawo do zawieszenia członkostwa na rok, po przedłożeniu na ręce Przewodniczącego
Rady stosownego oświadczenia woli.
9. Członkowie Rady nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie ani pozostawać z członkami Zarządu
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

10. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 14.

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku.
2. Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu zwołuje nadzwyczajne
posiedzenie Rady dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki. W przypadku nie wyznaczenia terminu
nadzwyczajnego posiedzenia Rady w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku Zarządu, uprawnionym
do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady jest prezes Zarządu.
3. Nadzwyczajne posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku.
4. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się listami poleconymi lub doręczając zaproszenie bezpośrednio
przynajmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie protokołowanych uchwał zwykłą większością głosów
oddanych przy obecności, co najmniej, połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
W drugim terminie Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów bez względu na liczbę
obecnych. Dla ważności uchwał niezbędne jest zaproszenie wszystkich członków Rady. W razie
równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
6. Rada Fundacji może korzystać z pomocy specjalistów i ekspertów.
7. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.
8. Rada Fundacji stanowi niezależny organ nadzoru Fundacji. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji; środkiem nadzoru jest zwłaszcza możliwość uchylenia
uchwał Zarządu w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa lub z celami statutowymi Fundacji;
b) zatwierdzanie wieloletnich i rocznych planów działalności przedłożonych przez Zarząd;
c) ocena pracy Zarządu na podstawie dorocznych sprawozdań składanych przez Zarząd i udzielenie mu
absolutorium (nie udzielenie absolutorium nie jest automatycznie równoznaczne z odwołaniem, jest
natomiast związane z nałożeniem pewnych określonych obowiązków);
§ 15.
1. Zarząd powoływany przez Radę (z wyjątkiem uwzględniającym § 12 ust.1) składa się z 2-5 osób,
w tym Prezesa na pięcioletnią kadencję
2. Członek Zarządu może pełnić funkcje przez więcej niż jedną kadencję.
3. Zarząd odbywa posiedzenia przynajmniej dwa razy do roku.
4. Członkiem Zarządu może zostać wyłącznie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członek Zarządu może zostać odwołany w przypadku:
a) działalności sprzecznej z celami Fundacji, postanowieniami Statutu i uchwałami Zarządu Fundacji.
b) dowiedzionego rażącego naruszenia przepisów prawa
6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub pobierać wynagrodzenia na
podstawie innej umowy cywilnoprawnej.

§ 16.
1. Członkostwo Zarządu Fundacji ustaje w wyniku:
a) odwołania przez Radę Fundacji,
b) śmierci członka,
c) pisemnego zrzeczenia się członkostwa.
2. Na miejsce byłego członka Zarządu Fundacji, którego członkostwo ustało w wyniku jednej z przyczyn
wymienionych w punkcie 1 § 16 Statutu, w skład Zarządu Fundacji może być powołany przez Radę nowy
członek, wskazany przez fundatora.
§ 17.
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji Rady.
2. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby jego członków.
3. W przypadku równej liczy głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Rady oraz zaproszeni
goście.
6. Protokoły z posiedzeń Zarządu sporządza osoba upoważniona przez prezesa Zarządu, a podpisywane
są przez prowadzącego posiedzenie i co najmniej jednego członka Zarządu
7. Zmiana statutu Fundacji następuje w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji, w obecności
wszystkich członków Zarządu. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
Zmiany statutu należy konsultować z Fundatorem i w jego obecności podejmować stosowne uchwały.
8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
zadań Fundacji.
9. Zarząd co roku do dnia 31 marca zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne
Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły.
§ 18.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym
w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g) zmiana statutu Fundacji,
h) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
i) nadzór nad działalnością Fundacji.
§ 19.
1. Do składania oświadczeń woli, zawierania umów, zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji,
z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie,
w tym Prezesa.
3. W sprawach, w których stroną umowy z Fundacją jest jeden z członków Zarządu Fundacji, Fundację
reprezentują pozostali członkowie Zarządu.
VI. Postanowienia końcowe
§ 20.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. O połączeniu
takim decyduje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, w obecności wszystkich członków
Zarządu.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
5. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, w obecności
wszystkich członków Zarządu.
6. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowych
o zbliżonych celach.

§21.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.).

Gniezno, 27.11.2016

