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Fundacja 

"Szafa Kultury" 

 

 

 

STATUT 

 

Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Fundacja pod nazwą “Szafa Kultury” zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, ustanowiona została na czas 

nieokreślony przez Katarzynę Gruszewską, Joannę Mazewską i Radosława Mazura w Warszawie, aktem 

notarialnym z dnia  18.10.2012 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Koszykowej 

60/62 lokal 36 przed asesorem notarialnym Moniką Jankiewicz, zastępcą Notariusza Beaty Turkot / Repetytorium A 

Nr 7172/2012. 

§ 2 

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy 

z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz 

niniejszego Statutu.  

§ 3 

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, dla realizacji swoich celów może działać też na 

terenie innych krajów. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.  

Fundacja może używać pieczęci, logo i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 4 

1. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

2. Fundacja składa corocznie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdanie ze swej działalności w 

zakresie ustalonym zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 06.07.1991 r. w sprawie ramowego zakresu 

sprawozdań składanych przez fundacje /M. P. Nr 23, poz. 156/ 

§ 5 

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację niektórych zadań osobom 

fizycznym i podmiotom gospodarczym. Do realizacji swych celów statutowych Fundacja może podejmować 

współpracę z różnymi organizacjami w kraju i za granicą. 
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Rozdział II 

 

Cele Fundacji 

 

§ 6 

Celami Fundacji są: 

 

1.Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.  

2.Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.  

3.Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. 

4.Działalność edukacyjna, terapeutyczna i animacyjna na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych 

5.Działalność na rzecz wymiany kulturowej: promocji kultury polskiej za granicą, kultur innych narodów w Polsce, 

integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej. 

6.Umożliwianie zaistnienia początkującym, młodym twórcom związanym z teatrem, filmem, literaturą, muzyką, 

sztukami plastycznymi, tańcem oraz edukacją kulturalną, np. reżyserom, aktorom, scenarzystom, scenografom, 

kostiumografom, muzykom, artystom plastykom, fotografom, tancerzom, instruktorom teatralnym, 

improwizatorom, etc. 

7.Przeciwdziałanie poprzez kulturę i sztukę problemom społecznym i wykluczeniom. 

 

§ 7 

Realizacja tych celów osiągana jest przez: 

1.Wspieranie,  tworzenie i prezentowanie dzieł opartych na tradycji żywej, otwartej i tolerancyjnej  z zakresu sztuki 

teatralnej, filmowej, muzycznej, plastycznej, fotograficznej, tanecznej oraz sztuki improwizacji. 

2.Tworzenie i prezentowanie innowacyjnych dzieł z zakresu sztuki: teatralnej, filmowej, muzycznej, plastycznej, 

fotograficznej, tanecznej oraz sztuki improwizacji. 

3.Realizacja projektów edukacyjnych i artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki, zarówno na terenie Polski, jak i 

za granicą. 

4.Organizowanie wypraw artystyczno - badawczych (realizacja projektów badawczych z zakresu zjawisk kultury). 

5.Organizowanie seminariów, konferencji, kursów i szkoleń. 

6.Organizowanie warsztatów artystycznych. 

7.Publikowanie materiałów specjalistycznych. 

8.Przejmowanie zadań zleconych przez sektor publiczny. 

9.Umożliwianie debiutantom wymienionym w § 6 pkt. 6  oraz działającym twórcom i  formacjom kulturalnym 

realizacji projektów artystyczno – edukacyjnych, będących w zgodzie z celami statutowymi Fundacji w ramach 

odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.  

10.Podejmowanie działań, które wzbogacałyby ofertę kulturalno – edukacyjną i rozwój Fundacji.  

11.Integrowanie środowisk twórczych i środowisk lokalnych. 

12.Kształtowanie postaw świadomego odbiorcy kultury i sztuki. 

13.Promowanie i popularyzowanie różnych dziedzin sztuki. 

14.Kształtowanie zachowań opartych na pozytywnych wzorcach. 

15.Tworzenie partnerstwa z jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami wyższymi, organizacjami 

pozarządowymi oraz osobami fizycznymi dla pełniejszej realizacji celów statutowych. 

16.Tworzenie i rozwijanie narzędzi informatycznych służących realizacji celów Fundacji. 
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17.Organizacje konkursów, festiwali i przeglądów. 

18.Prowadzenie programów stypendialnych. 

19.Wspieranie i niesienie pomocy osobom szczególnie uzdolnionym, niemogącym realizować swoich przedsięwzięć 

z uwagi na niedostatek środków finansowych. 

20.Realizowanie projektów animacyjnych przy wykorzystaniu kapitału ludzkiego. 

21.Podejmowanie działań z zakresu kultury i sztuki na rzecz osób niepełnosprawnych, osób o utrudnionym dostępie 

do kultury i środowisk dysfunkcyjnych.  

 

 

 

Rozdział III 

 

Władze i prawo Fundacji 

 

§ 8 

1. Prawo wewnętrzne Fundacji tworzą: 

a) Statut Fundacji. 

b) Uchwały Zarządu. 

c) Inne decyzje wydane na podstawie upoważnień zawartych w Statucie i uchwałach Zarządu. 

2. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.  

 

§ 9 

Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu, przy obecności wszystkich 

członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą ustalić głosowanie tajne. 

                                                                              

§ 10 

1.Zarząd składa się z trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. W skład Zarządu mogą wchodzić Wiceprezesi. 

Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy.  

2.Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego 

w okresie trwania danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.  

3.Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  

4.Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem zatwierdzenia przez Fundatorów sprawozdania finansowego 

za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu danej kadencji.  

5.Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.  

6.Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Fundatorów. 

 

§ 11 

Do kompetencji Zarządu należą: 

 

1.Podejmowanie uchwał o zmianie statutu. 

2.Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu jej majątku. 

3.Podejmowanie uchwał wewnętrznych Fundacji. 
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4.Opracowywanie i uchwalenie merytorycznej strategii Fundacji. 

5.Ustalanie głównych kierunków działania i celów Fundacji. 

6.Koordynacja projektów Fundacji. 

7.Uchwalanie okresowych planów działania i ich realizacja.  

8.Podejmowanie zobowiązań finansowych i innych decyzji w sprawach finansowych. 

9.Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz. 

10.Zabieganie o środki materialne na rozwój działalności. 

11.Gospodarowanie majątkiem Fundacji. 

12.Uchwalanie budżetu Fundacji i jego realizacja. 

13.Wybór reprezentantów Fundacji i nadawanie im pełnomocnictwa. 

14.Współpraca z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą. 

15.Sporządzanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań: finansowego i merytorycznego z działalności Fundacji. 

16.Zatrudnianie pracowników, ustalanie zasad i wysokości wynagradzania. 

17.Ustalanie wielkości nagród i stypendiów i zasad ich przyznawania. 

 

§ 12 

Zarząd Fundacji może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej 

Fundacji. 

 

§ 13 

Wszelkie projekty i działania wymagają zatwierdzenia do realizacji przez Zarząd Fundacji. W związku z realizacją 

poszczególnych projektów i działań odpowiedzialność finansowa i merytoryczna może zostać przekazana na 

podstawie umowy cywilno - prawnej autorowi projektu, kierownikowi zespołu lub wskazanemu w treści projektu 

członkowi Zarządu, odpowiedzialnemu za realizację projektu. 

 

§ 14 

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Fundacji składa łącznie dwóch członków Zarządu.  

Dla ważności pism i dokumentów oraz zaciągania zobowiązań finansowych wymagane są łącznie podpisy dwóch 

członków Zarządu. 

  

 

Rozdział IV 

 

Majątek Fundacji 

 

§ 15 

1.  Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatorów w akcie notarialnym, oraz środki 

finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w trakcie działalności Fundacji, służące wyłącznie do realizacji 

statutowych celów Fundacji. 
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2.  Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności, poza funduszem założycielskim, mogą 

pochodzić z: 

a) darowizn i dotacji przekazywanych przez Fundatorów,  

b) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych,  

c) krajowych i zagranicznych darowizn, dotacji i subwencji osób prawnych,  

d) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,  

e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,  

f) dochodów z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych prowadzonych przez Fundację. 

3.  Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może wnieść pisemne zastrzeżenie, że środki te mają być 

przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim 

wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy 

określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.  

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z 

dobrodziejstwem inwentarza lub o jego odrzuceniu. 

§ 16 

 

1.  Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2.  Majątkiem i funduszami Fundacji gospodaruje Zarząd. 

 

§ 17 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do członków 

Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji lub osób, z którymi członkowie Zarządu lub pracownicy pozostają w 

związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

zwanych dalej „osobami bliskimi”. 

2. Fundacja nie może przekazywać własnego majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji 

lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. 

3. Fundacja nie może wykorzystywać własnego majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji i pracowników 

Fundacji lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 

4. Fundacja nie może kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie Zarządu Fundacji i pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie. 

 

§ 18 

1.  W ramach działalności statutowej określonej w §7, Fundacja prowadzi zarówno nieodpłatną, jak i odpłatną 

działalność pożytku publicznego. Działalność odpłatna jak i nieodpłatna są prowadzone zgodnie z obowiązującym 

prawem. 

 §19 

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. 
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Rozdział V 

 

Połączenie z inną Fundacją 

 

§ 20 

Dla efektywnej realizacji celów, Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, decyzję w sprawie połączenia 

podejmuje Zarząd większością głosów. 

 

 

 

Rozdział VI 

 

Zmiany Statutu i rozwiązanie Fundacji 

  

§ 21 

Zmiany statutu wymagają uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności wszystkich 

członków Zarządu. 

§ 22 

Uchwała o rozwiązaniu Fundacji może być podjęta przez Zarząd bezwzględną większością głosów przy obecności 

wszystkich członków Zarządu. 

§ 23 

Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Fundacji Zarząd decyduje o przeznaczeniu majątku Fundacji bezwzględną 

większością głosów na wskazaną instytucję, której działalność odpowiada celom Fundacji. 

 

§ 24 

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

narodowego. 

 

§ 25 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego statutu stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w 

szczególności przepisy ustawy o Fundacjach. 

 

 

Sporządzono w Warszawie dn. 15.11.2012 r. 


