Tekst jednolity statutu po zamianach z dnia 30 kwietnia 2020 r.
Statut Fundacji „NIE-ART”
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja „NIE-ART”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach, Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie z dnia
24.04.2003 z późniejszymi zmianami oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Krzysztofa Wachowiaka zwanego dalej Fundatorem,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Zbigniewa Maleszę w kancelarii
notarialnej w Toruniu, ul. Żeglarska 24/14 w dniu 2014.04.14.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Toruń.
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 właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
§4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celem Fundacji jest działalność kulturalna i oświatowo-kulturalna, sportowa szczególnie w
zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery artystów muzyków, plastyków i
sportowców, a także działalność związana z ochroną środowiska, w szczególnie w zakresie
wspierania inicjatyw związanych z szeroko rozumianym recyklingiem.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia kultury, sztuki, nauki, sportu i
rekreacji.
b. Wspieranie i promocja polskich twórców;
c. Promocja polskiego dorobku artystycznego w Polsce i za granicą;
d. Prezentacja światowego dorobku artystycznego polskiej publiczności;
e. Wspieranie nowatorskich inicjatyw kulturalnych;
f. Wspieranie wszelkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej;
g. Tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia;
h. organizowanie i udział w imprezach promujących artystów;
i. Pobudzanie twórczego ruchu w środowiskach nieprofesjonalnych twórców kultury
oraz w miejscach z trudnym dostępem do kultury;
j. organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców w
kraju i zagranicą;
k. Popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej;
l. Edukację kulturalną i artystyczną;
m. Współpracę ze szkołami i uczelniami, organami władzy i administracji publicznej oraz
samorządowej, fundacjami i stowarzyszeniami, instytucjami europejskimi, a także
wszelkimi innymi podmiotami prywatnymi i publicznymi mającymi cele zbieżne z
celami Fundacji
n. Promocja i rozwój regionu Kujawsko-Pomorskiego i miasta Torunia.
o. Prowadzenie działalności statutowej odpłatnej
p. Edukację proekologiczną i konsumencką społeczeństwa;

q. Inicjowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju działalności mającej na celu
odzyskiwanie i ponowne przetwarzanie odpadów;
r. Promowanie rozwiązań proekologicznych we wszystkich dziedzinach życia;
s. Produkcja i dystrybucja wyrobów przyjaznych dla środowiska;
t. Propagowanie, organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć proekologicznych;
u. Prowadzenie kawiarni obywatelskiej połączonej z przestrzenią coworkingową;
v. Organizowanie imprez i wyjazdów kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i
rekreacyjnych, turystycznych wymian międzynarodowych i wewnątrz kraju, staży,
spotkań, wyjazdów studyjnych;
w. Prowadzenie

działalności

wydawniczej

oraz

rozgłośni

radiowej,

programu

telewizyjnego, internetowego, portalu internetowego itp.;
x. Prowadzenie pracowni artystycznych oraz inicjowanie oraz koordynację programów
rezydencjalnych dla artystów, kuratorów i animatorów kultury;
y. Aktywizację społeczności lokalnych w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych i
ekonomicznych oraz prowadzenie działań charytatywnych;
z. Udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego inicjatywom i organizacjom
pozarządowym, jak również finansowanie stypendiów;
aa. Organizację pozaszkolnych form integracji społecznej dzieci i młodzieży;
bb. Prowadzenie procesów naprawczych o charakterze społeczno- gospodarczym w
zdegradowanych obszarach miejskich;
cc. Adaptację budynków, także zabytkowych na cele kulturalne i społeczne oraz działania
o charakterze renowacyjnym i readaptację budynków na potrzeby realizacji celów
Fundacji;
dd. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji;
ee. Inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz realizacji celów Fundacji.
§ 7a
1. Fundacja dąży do osiągnięcia celów statutowych angażując oraz reintegrując
zawodowo i społecznie osoby ze środowisk zmarginalizowanych i wykluczonych, w
szczególności aktywizując zawodowo osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem
społecznym, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niepełnosprawnościami i
zaburzeniami psychicznymi.
2. Aktywizacja zawodowa będzie prowadzona z poszanowaniem zasad równego
traktowania wobec prawa, w szczególności w zatrudnieniu bez względu na wiek, płeć,

niepełnosprawność, religię, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, tożsamość
płciową, lub jakiegokolwiek innego powodu zagrażającego wyeliminowaniem ze
społeczeństwa.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§8
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.500 - zł (tysiąc pięćset
złotych 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§9
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku fundacji,
e. odsetek bankowych.
f. działalność statutowa odpłatna
g. działalności gospodarczej Fundacji
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.
Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 10
Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
c. Rada Pracowników.
Rada Fundacji
§ 11
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
§ 12
Do zadań Rady należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium,
d. powoływanie i odwoływania członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa
Zarządu,
e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów.
§ 13
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W
razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu,
bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków
dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od
daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
Zarząd
§ 14
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę
Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie
przez wszystkich członków Rady.
§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
h. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji.
§ 16
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
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 osób, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 16 a
1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę
lub umowy cywilnoprawnej.
2. Wszelkie umowy z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady bądź
ustanowiony w tym celu pełnomocnik.
3. Wynagrodzenie wszystkich pracowników, współpracowników i zleceniobiorców, w
tym kadry zarządzającej, niezależnie od formy zatrudnienia lub sposobu rozliczenia z
Fundacją są ograniczone limitami, tj. nie przekraczają wartości o której mowa w art. 9
ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie.
4. Kadra zarządzająca może rozliczać swoją pracę na rzecz Fundacji w formie barteru
lecz tylko do wysokości limitów opisanych w punkcie powyżej.
Sposób reprezentacji
§ 17
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składać może każdy
członek Zarządu samodzielnie.
Rada Pracowników
§ 17 a

1. Rada Pracowników jest organem konsultacyjno – doradczym złożonym ze wszystkich
pracowników Fundacji.
2. Rada Pracowników działa bezkadencyjnie i powoływana jest w chwili zatrudnienia
pierwszego pracownika Fundacji.
3. Do kompetencji Rady Pracowników należy:
a. opiniowanie programów i strategii działania Fundacji,
b. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania Fundacji,
c. reprezentowanie Fundacji w stosunkach pomiędzy Fundacją a pracownikami.
Rozdział V. Działalność gospodarcza
§ 18
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych.
2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów
statutowych.
§ 19
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
1) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
2) Działalność związana ze sportem (PKD 93.1),
3) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),
4) Reklama - (PKD 73.1.);
5) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD
59.1),
6) Działalność wydawnicza - (PKD 22.1);
7) Działalność poligraficzna - (PKD 22.2);
8) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1),
9) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3),
10) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0),
11) Produkcja soków z owoców i warzyw (PKD 10.32.Z),
12) Przetwórstwo herbaty i kawy (PKD 10.83.Z),
13) Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z),
14) Produkcja piwa (PKD 11.05.Z),

15) Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód
butelkowanych (PKD 11.07.Z),
16) Produkcja papieru i tektur (PKD 17.12.Z),
17) Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

(PKD

17.22.Z),
18) Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich (PKD 30.92.Z),
19) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
20) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
43.99.Z),
21) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
22) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
23) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
24) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z),
25) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.26.Z),
26) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.43.Z),
27) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z),
28) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.71.Z) ,
29) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.79.Z),
30) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(PKD 47.91.Z),
31) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami (PKD 47.99.Z),
32) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD
49.39.Z),
33) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
34) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z),
35) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

36) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
37) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD
55.20.Z),
38) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
(PKD 56.21.Z ),
39) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
40) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
41) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
42) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
43) Pozostała

działalność

profesjonalna,

naukowa

i

techniczna,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
44) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
45) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
46) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
(PKD 78.10.Z),
47) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
48) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD
81.10.Z),
49) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),
50) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z),
51) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
52) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD
81.30.Z),
53) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
54) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),
55) Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z),
56) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).
Rozdział. VI. Postanowienia końcowe
§ 20
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 21
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji,
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
§ 22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub
w razie wy czerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw
kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, 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 Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o
zbliżonych celach.

