STATUT
FUNDACJI WĘZEŁ
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Węzeł zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Annę Marię Chudziak
Martę Matowicką
Lidię Drechny- Czartoryską
zwane dalej Fundatorkami, aktem notarialnym
działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1984 nr 21 poz. 97) oraz
niniejszego Statutu.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
Fundacja ma osobowość prawną.
Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw kultury i
dziedzictwa narodowego.
Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony.
Cele i zasady działania Fundacji.

§ 2.
Celami Fundacji są:
a) Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego poprzez działalność na rzecz równego i łatwego
dostępu do kultury zarówno w charakterze uczestnika, jak i twórcy dla wszystkich jego obywateli.
Działania Fundacji będą w szczególny sposób kierowane do społeczności lokalnych ułatwiających
integrację mikrogrup (sąsiedzką, a także międzypokoleniową);
b) Propagowanie i wykorzystanie nowoczesnych technologii w ułatwianiu dostępu do kultury i
pobudzaniu aktywności twórczej;
c) Współdziałanie i integracja różnych grup społecznych na rzecz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego poprzez kulturę;
d) Adaptacja innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk z innych krajów na polski grunt w zakresie
upowszechniania i równego dostępu do kultury.
§ 3.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Stworzenie i prowadzenie placówki zajmującej się upowszechnianiem kultury i integracją
różnych grup społecznych oraz inicjowanie powstawania podobnych placówek w ramach
społeczności lokalnych;
b) Organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym integrującym różne grupy
społeczne; działalność ta będzie miała charakter niedochodowy
c) Organizację szkoleń i warsztatów zachęcających do uczestniczenia w kulturze; działalność ta
będzie miała charakter niedochodowy
d) Działalność informacyjną, kulturalną, edukacyjną, wydawniczą oraz dystrybucję filmową;
działalność ta będzie miała charakter niedochodowy
e) Współpracę z organizacjami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, których celami
statutowymi są działania w zakresie: kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska,
dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób wykluczonych społecznie.
f) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 4.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z
jej celami.
§ 5.
O podjęciu, zawieszeniu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Zarząd Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji.
§ 6.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (tysiąc pięćset złotych)
wniesiony przez Fundatorki po 500 zł przez każdą z nich oraz darowizna przekazana przez panią
Magdalenę Biernat w kwocie 1000 zł, którą fundatorki postanowiły przeznaczyć na działalność
gospodarczą.
§ 7.
Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji oraz grantów,
c. dochody ze zbiórek publicznych,
d. dochodów z majątku Fundacji,
e. dochody z działalności gospodarczej
.
§ 8.
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia po osobie trzeciej, Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie
mogą być przeznaczone do podziału między jego członków
§9
Działalność gospodarcza
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:
59.11.Z
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z
Działalność związana z projekcją filmów

85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.60.Z
Działalność wspomagająca edukację
93.19.Z
Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Władze Fundacji.
Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 10.

Zarząd Fundacji
§ 11.
1. Zarząd Fundacji składa się z niemniej niż 2 osób powoływanych przez Fundatorki.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany przez Zarząd ze swego składu.
3. Zarząd Fundacji może zostać odwołany przez Fundatorki
§ 12.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
a)
uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b)
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
c)
ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
d)
przyjmowanie w imieniu Fundacji darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
e)
podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją
oraz likwidacji Fundacji;
f)
przygotowanie i przyjmowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego
członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
zadań Fundacji.
Sposób reprezentacji
§ 13.
W przypadku Zarządu dwuosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jeden członek
Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
Połączenie z inną fundacją.
§ 14.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
Likwidacja Fundacji.

§ 15
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 16.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 17.
Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone przez
Fundatorki na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

