
Strona 1 
Tekst jednolity na podstawie: brzmienia ustalonego w dniu 10 grudnia 2015 r., uchwały Fundatora nr 2/16 z dnia 14 stycznia 2016 r., 
uchwały fundatora nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. 

Statut  

Fundacji Rozwoju Kultury 

„ArtBiz” 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja Rozwoju Kultury ArtBiz, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z 
dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz.203) 
oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez : Krzysztofa Kutarskiego zam. Marysin ul, Perłowa 
16; 21-002 Jastków zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym 
przez notariusza Janusza Sidor, w dniu 11 grudnia 2015 roku. 

3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 
(tekst jednolity: Dz. U. z 1991r., Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu. 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Lublin. 
2. 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. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Fundacja może: 

a. używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji, 
b. ustanawiać odznaki i medale według wzoru określonego przez Prezesa Zarządu, 
c. przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym realizującym cele 

Fundacji i zasłużonym dla samej Fundacji. 

§ 4 

1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa 
narodowego. 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

§ 5 

1. Celem Fundacji jest samodzielna, lub wspólna z innymi podmiotami, działalność w 
zakresie rozwoju i popularyzacji kultury oraz wiedzy o kulturze realizowana poprzez:  

a. wspieranie talentu, promocji i pomocy w rozwoju kariery artystów, w tym dzieci i 
młodzieży uzdolnionych muzycznie, 

b. organizowanie koncertów, spektakli teatralnych, wystaw i innych wydarzeń o 
charakterze kulturalnym, 

c. produkcję lub współprodukcję wydawnictw: muzycznych, książkowych, nutowych,. 
d. propagowanie edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych, a także wśród dorosłych w tym: organizację i prowadzenie 
zajęć edukacyjnych, kursów, szkoleń, ognisk itp., 
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e. rozwój wiedzy o kulturze poprzez organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów z 
zakresu kultury, w tym – zarzadzania kulturą, 

f. fundowanie stypendiów, artystom oraz osobom działającym w sferze kultury. 

§ 6 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 7 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4000 zł (cztery tysiące 
złotych), z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą 
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

§ 8 

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z: 

a. darowizn, spadków, zapisów, 

b. dotacji i subwencji osób prawnych, 

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

d. dochodów z majątku fundacji, 

e. odsetek bankowych, 

f. dochodów z działalności gospodarczej. 

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

Działalność gospodarcza 

§ 9 

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 zakresie: 

a. --- wykreślony --- 
b. --- wykreślony --- 
c. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana - 74.90.Z 
d. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z 

wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1, 
e. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych – 73.12. B, 
f. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych 

mediach – 73.12.D, 
g. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,  
h. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach – 

47.19.Z 
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Rozdział IV. Władze Fundacji 

§ 10 

1. Władzami Fundacji są: 

a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 

b. Rada Fundacji, zwana dalej Radą. 

Zarząd Fundacji 

§ 11 

1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem może być jednoosobowy lub wieloosobowy. 
Zarząd jednoosobowy tworzy Prezes Fundacji zwany dalej Prezesem.  

2. Zarząd wieloosobowy w ilości od trzech do pięciu osób tworzą Prezes i Dyrektorzy 
Fundacji, zwani dalej Dyrektorami. Prezesa powołuje i odwołuje Fundator. Dyrektorów 
powołuje i odwołuje Prezes.  

3. Sposób  reprezentacji Fundacji ustala § 16 ust 1 niniejszego Statutu. 

4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, ustąpienia bądź śmierci członka 
Zarządu.  

5. Zasady zatrudniania i wynagradzania Zarządu określa Fundator.  

6. Pracami Zarządu kieruje Prezes.  

§12 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności: 

a. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,  

b. przyjmuje spadki, darowizny, zapisy i subwencje,  

c. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 

d. sporządza projekty programów działania Fundacji,  

e. ustala wielkość, podstawę prawną, charakter zatrudnienia oraz wysokość i zasady 
wynagrodzenia pracowników Fundacji, 

f. tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, agencje, biura, oddziały, zakłady i inne 
placówki Fundacji w kraju i za granicą, określając ich właściwość miejscową i 
rzeczową oraz ograny i ich kompetencje. 

§ 13 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.  
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 
3 dni przed planowanym spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. 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. 
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Rada Fundacji 

§ 14 

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą składa się z trzech członków, powoływanych i 
odwoływanych przez Fundatora. 

2. Pracami Radu kieruje Przewodniczący. 
3. Do uprawnień Rady należą: 

a. ocena bieżącej działalności Fundacji, a w związku z tym przestawianie odpowiednich 
uwag i wniosków Prezesowi Fundacji i Fundatorowi, 

b. ustalanie głównych kierunków działalności Fundacji i kontrola ich realizacji, 
c. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów opracowywanych przez Zarząd 

Fundacji,  
d. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,  
e. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji, 
f. zatwierdzanie ustanowionej przez Zarząd Fundacji organizacji wewnętrznej 

Fundacji, 
g. występowanie do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia 

oraz likwidacji Fundacji.  

§15 

1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz do roku przez 
Przewodniczącego Rady, zwanego dalej "Przewodniczącym". 

2. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji oraz, z 
głosem doradczym, inne zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których 
działalność zbieżna jest z celami Fundacji. 

4. Posiedzenie Rady jest ważne, jeśli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o 
miejscu, terminie oraz porządku obrad.  

5. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniu. W 
uzasadnionych przypadkach mogą otrzymywać zwrot wydatków poniesionych w 
związku z tym udziałem. 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 

§ 16 

1. Do składania oświadczeń woli upoważniony jest Prezes samodzielnie, dwaj Dyrektorzy 

łącznie i każdy Dyrektor samodzielnie w zakresie umocowania określonego przez 

Prezesa.  

Rozdział. V. Postanowienia końcowe 

§ 17 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator  

2. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 

§ 18 

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

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania. 

§ 19 

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

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

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności 
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

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

 

 

 

Lublin, 10 stycznia 2017 r. 


