STATUT FUNDACJI ARTYSTYCZNEJ im. TADEUSZA KALINOWSKIEGO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Fundacja Artystyczna im. Tadeusza Kalinowskiego, zwana dalej Fundacj¹, zosta³a
ustanowiona przez Fundatorów - Adama Kalinowskiego i Micha³a
Stachurskiego, aktem notarialnym sporz¹dzonym w dniu 17.06.1998 r. w Kancelarii
Notarialnej notariusz E. Doroty Dro¿d¿ w Poznaniu - repertorium A nr 7.616/1998 w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz.U. nr 46 z 1991r.poz.
203) i dzia³a na podstawie w/w ustawy oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego
statutu.
§2. Fundacja posiada osobowo prawn¹. Statut wchodzi w ¿ycie z dniem
zarejestrowania Fundacji przez odpowiedni S¹d.
§3. Siedzib¹ Fundacji jest miejscowoœæ Z³otniki, po³o¿ona w województwie wielkopolskim.
§4. a) Terenem dzia³alnoœci Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
b) Dla w³aœciwego realizowania swoich celów Fundacja mo¿e powo³ywaæ swoje oœrodki,
biura, oddzia³y, zak³ady i inne podobne jednostki organizacyjne.
§5. Fundacja pos³uguje siê pieczêci¹ z nazwa Fundacji.
§6. Fundacja mo¿e ustanowiæ odznaki i medale honorowe oraz przyznawaæ inne nagrody i
wyró¿nienia osobom fizycznym i prawnym zas³u¿onym dla celów obranych przez Fundacjê lub
dla samej Fundacji.
II. CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIA£ALNOŒCI FUNDACJI
§7. Celami i zasadami dzia³alnoœci Fundacji s¹:
a) Promocja twórczoœci artystycznej Tadeusza Kalinowskiego.
b) Popieranie i promocja wspó³czesnej twórczoœci artystycznej, polskiej i zagranicznej.
c) Pomoc organizacyjna i finansowa osobom fizycznym i prawnym,
zajmuj¹c¹ siê twórczoœci¹ artystyczn¹.

§8. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie dzia³alnoœci
w nastêpuj¹cych formach i zakresach:

!Opracowywanie, katalogowanie i archiwizowanie twórczoœci artystycznej Tadeusza
Kalinowskiego oraz wspó³czesnej twórczoœci artystycznej.

!udzielanie stypendiów i nagród dla uzdolnionych twórców.
!organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, dyskusji i imprez artystycznych.
!wspó³praca z osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami pañstwowymi i organizacjami
pozarz¹dowymi oraz wspieranie i finansowanie ich dzia³alnoœci oraz inicjatyw w
zakresie zbie¿nym z celami Fundacji.
III. MAJ¥TEK I DOCHODY FUNDACJI

§9. Maj¹tek Fundacji stanowi fundusz za³o¿ycielski w kwocie ³¹cznej 4.000 z³, wniesiony
przez Fundatorów przy ustanawianiu Fundacji, a ponadto œrodki finansowe, nieruchomoœci,
ruchomoœci oraz inny maj¹tek (prawa maj¹tkowe) nabyte przez Fundacje w toku jej
dzia³ania.
Z w/w funduszu za³o¿ycielskiego wyodrêbnione zostaj¹ œrodki maj¹tkowe przeznaczone na
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w kwocie 2.000 z³.
§10. a) Dochody Fundacji pochodz¹ w szczególnoœci z darowizn, spadków i zapisów.
b) dotacji (subwencji) osób prawnych i instytucji pañstwowych;
c) zbiórek i imprez publicznych.
d) praw maj¹tkowych, maj¹tku ruchomego i nieruchomego.
e) dzia³alnoœci gospodarczej Fundacji.
§11. Dochody pochodz¹ce z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mog¹ byæ u¿yte na
realizacje wszystkich celów i zaspokojenie wszystkich potrzeb Fundacji, je¿eli ich
ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§12. Maj¹tkiem Fundacji zarz¹dza Zarz¹d Fundacji.
IV. ORGANY FUNDACJI
§13. Organami Fundacji s¹:

!Zgromadzenie Fundatorów, zwane dalej Zgromadzeniem.
!Zarz¹d Fundacji, zwany dalej Zarz¹dem.
!Rada Fundacji, zwana dalej Rad¹.
§14. W sk³ad Zgromadzenia wchodz¹ jako jego cz³onkowie wszyscy,
Fundatorzy - za³o¿yciele Fundacji.
§15. a) Zgromadzenie zbiera siê ka¿dorazowo i niezw³ocznie na wniosek-zaproszenie
któregokolwiek z jego cz³onków lub Zarz¹du.
b) Cz³onkowie Zgromadzenia winni by powiadomieni o terminie posiedzenia odpowiednio
wczeœniej, tak aby zapewniæ na Zgromadzeniu obecnoœæ wszystkich cz³onków.
c) Uchwa³y Zgromadzenia mog¹ byæ podejmowane i sawane jedynie
w przypadku obecnoœci i jednomyœlnoœci wszystkich cz³onków Zgromadzenia.
§16. Do kompetencji Zgromadzenia nale¿y:

!Zmiana Statutu Fundacji;
!Podejmowanie uchwa³ o przekszta³ceniu, po³¹czeniu lub rozwi¹zaniu i likwidacji
Fundacji, oraz przeznaczeniu w takim przypadku jej maj¹tku.

!kontrola dzia³alnoœci Zarz¹du.
§17. Zarz¹d sk³ada siê z dwóch osób (cz³onków) - Prezesów Fundacji,
powo³ywanych i odwo³ywanych w ten sposób, ¿e ka¿dy z cz³onków
Zgromadzenia w dowolnym czasie powo³uje i odwo³uje samodzielnie
jednego cz³onka Zarz¹du. Cz³onkami Zarz¹du mog¹ byæ Fundatorzy-za³o¿yciele Fundacji.
Pierwszy Zarz¹d pe³niæ bêd¹ - Adam Kalinowski i Micha³ Stachurski
jako Prezesi Fundacji.
§18. a) Uchwa³y Zarz¹du mog¹ byæ podejmowane i s¹ wa¿ne jedynie w przypadku obecnoœci
i jednomyœlnoœci wszystkich cz³onków Zarz¹du.
b) Do sk³adania oœwiadczeñ woli i podpisywania w imieniu Fundacji wymagane jest
wspó³dzia³anie wszystkich cz³onków Zarz¹du.
§19. a) Zarz¹d reprezentuje Fundacjê na zewn¹trz, a nadto kieruje ca³oœci¹ bie¿¹cych
spraw Fundacji i podejmuje wszelkie decyzje w zakresie nie zastrze¿onym do kompetencji
Zgromadzenia.
b) W umowach i sporach pomiêdzy Fundacja a cz³onkiem Zarz¹du, Fundacjê reprezentuje
pe³nomocnik Fundacji powo³any do tego celu przez Zgromadzenie.
§20. Cz³onkowie Zarz¹du z tytu³u pe³nienia swych funkcji mog¹ byæ wynagradzani na
zasadach okreœlonych przez Zgromadzenie.
§21. Rada sk³ada siê z dowolnej liczby osób - cz³onków powo³ywanych i odwo³ywanych
przez Zarz¹d. Rada podejmuje dzia³alnoœæ, je¿eli do jej sk³adu powo³ano co najmniej
trzy osoby. W przeciwnym wypadku organ ten nie dzia³a.

§22. a) Rada jest organem doradczym i opiniodawczym w stosunku do innych organów
Fundacji, udzielaj¹cym rad i opinii z w³asnej inicjatywy lub na proœbê innych organów
Fundacji, a nadto dzia³aj¹cym w celu stworzenia warunków i relacji interpersonalnych
sprzyjaj¹cych dzia³aniom i celom Fundacji.
b) Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ jeden raz w roku
kalendarzowym.
c) Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego, który kieruje jej pracami i obradami.
Rada mo¿e równie¿ wyznaczyæ inne dodatkowe funkcje w Radzie dla swoich cz³onków.
d) Cz³onkowie Zarz¹du i Zgromadzenia maj¹ prawo byæ zaproszeni i braæ udzia³ w
posiedzeniach Rady z g³osem doradczym.
e) Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów bez wzglêdu na liczbê obecnych
cz³onków.
f) Do wa¿noœci posiedzenia Rady i jej uchwa³ wymagane jest zaproszenie wszystkich
cz³onków Rady listami poleconymi wys³anymi co najmniej 14 dni przed terminem
posiedzenia Rady.
V. DZIA£ALNOŒÆ GOSPODARCZA
§23. Fundacja mo¿e prowadziæ w kraju i zagranic¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zgodn¹ z
obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, w rozmiarach s³u¿¹cych realizacji jej celów, w
zakresie dzia³alnoœci wydawniczej, poligraficznej i reklamowej.
§24. Dzia³alnoœæ gospodarcza Fundacji powinna byæ prowadzona w formie
organizacyjnie wyodrêbnionej jednostki lub jednostek, których prac¹ kieruje Zarz¹d
Fundacji albo powo³ani przez Zarz¹d, Kierownicy tych jednostek.
§25. Struktury organizacyjne, rozmiary zatrudnienia i wielkoœæ œrodków
przeznaczonych na wynagrodzenie pracowników w/w jednostek oraz zakres uprawnieñ,
obowi¹zków i wynagrodzenia ich kierowników okreœla Zarz¹d Fundacji.
§26. Fundacja dla realizacji zadañ gospodarczych mo¿e uczestniczyæ w
spó³kach prawa cywilnego i handlowego.
VI.ZMIANA STATUTU
§27. Zmiana Statutu nie mo¿e dotyczyæ ograniczenia lub usuniêcia pierwotnych celów
Fundacji.
VII. ROZWI¥ZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI
§28. W razie wyczerpania siê œrodków finansowych i maj¹tku Fundacji,
je¿eli z ¿adnego Ÿród³a nie mo¿na uzyskaæ nowych œrodków na kontynuowanie dzia³alnoœci
statutowej, Fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w statucie.
§29. Likwidacjê prowadzi dwóch likwidatorów wyznaczonych przez Zgromadzenie w sposób
okreœlony dla powo³ywania cz³onków Zarz¹du.
Likwidatorom s³u¿¹ uprawnienia Zarz¹du.
§30. Maj¹tek pozosta³y po likwidacji Fundacji przeznaczony zostanie na cele okreœlone
uchwa³¹ Zgromadzenia, a w przypadku braku takiej uchwa³y lub niemo¿nosci jej podjêcia,
zostanie on przekazany na w³asnoœæ Muzeum Narodowego w Poznaniu.
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