
 

 

STATUT FUNDACJI ARTYSTYCZNEJ im. TADEUSZA KALINOWSKIEGO 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 §1. Fundacja Artystyczna im. Tadeusza Kalinowskiego, zwana dalej Fundacją, została 

ustanowiona przez Fundatorów - Adama Kalinowskiego i Michała 

Stachurskiego, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 17.06.1998 r. w Kancelarii Notarialnej 

notariusz E. Doroty Drożdż 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 działa na podstawie w/w 

ustawy oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 

 

§2. Fundacja posiada osobowo prawną. Statut wchodzi w życie z dniem  

zarejestrowania Fundacji przez odpowiedni Sąd. 

 

§3. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Złotniki, położona w województwie wielkopolskim. 

 

§4. a) Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica. 

b) Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może powoływać swoje ośrodki, biura, 

oddziały, zakłady i inne podobne jednostki organizacyjne. 

 

§5. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwa Fundacji. 

 

§6. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać inne nagrody i 

wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla 

samej Fundacji. 

 

II. CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 

 

§7. Celami i zasadami działalności Fundacji są: 

 

a) Promocja twórczości artystycznej Tadeusza Kalinowskiego. 

b) Popieranie i promocja współczesnej twórczości artystycznej, polskiej i zagranicznej. 

c) Pomoc organizacyjna i finansowa osobom fizycznym i prawnym, 

zajmującą się twórczością artystyczną.  
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§8. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności 

w następujących formach i zakresach: 

 

a) Opracowywanie, katalogowanie i archiwizowanie twórczości artystycznej Tadeusza 

Kalinowskiego oraz współczesnej twórczości artystycznej.  

b) udzielanie stypendiów i nagród dla uzdolnionych twórców. 

c) organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, dyskusji i imprez artystycznych. 

d) współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami państwowymi i organizacjami 

pozarządowymi oraz wspieranie i finansowanie ich działalności oraz inicjatyw w zakresie 

zbieżnym z celami Fundacji. 

 

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§9. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie łącznej 4.000 zł, wniesiony przez 

Fundatorów przy ustanawianiu Fundacji, a ponadto środki finansowe, nieruchomości, ruchomości 

oraz inny majątek (prawa majątkowe) nabyte przez Fundacje w toku jej działania. 

Z w/w funduszu założycielskiego wyodrębnione zostają środki majątkowe przeznaczone na 

działalność gospodarczą w kwocie 2.000 zł. 

 

§10. a) Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów. 

b) dotacji (subwencji) osób prawnych i instytucji państwowych; 

c) zbiórek i imprez publicznych.  

d) praw majątkowych, majątku ruchomego i nieruchomego. 

e) działalności gospodarczej Fundacji. 

 

§11. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje 

wszystkich celów i zaspokojenie wszystkich potrzeb Fundacji, jeżeli ich ofiarodawcy nie 

postanowili inaczej. 

 

§12. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji. 

 

IV. ORGANY FUNDACJI 

 

§13. Organami Fundacji są: 

a) Zgromadzenie Fundatorów, zwane dalej Zgromadzeniem. 

b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

c) Rada Fundacji, zwana dalej Radą. 

 

§14. W skład Zgromadzenia wchodzą jako jego członkowie wszyscy, 

Fundatorzy - założyciele Fundacji. 



 3 

 

§15. a) Zgromadzenie zbiera się każdorazowo i niezwłocznie na wniosek-zaproszenie 

któregokolwiek z jego członków lub Zarządu. 

b) Członkowie Zgromadzenia winni by powiadomieni o terminie posiedzenia odpowiednio 

wcześniej, tak aby zapewnić na Zgromadzeniu obecność wszystkich członków. 

c) Uchwały Zgromadzenia mogą być podejmowane i sawane jedynie 

w przypadku obecności i jednomyślności wszystkich członków Zgromadzenia. 

 

§16. Do kompetencji Zgromadzenia należy: 

a) Zmiana Statutu Fundacji; 

b) Podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu lub rozwiązaniu i likwidacji Fundacji, 

oraz przeznaczeniu w takim przypadku jej majątku. 

c) kontrola działalności Zarządu. 

 

§17. Zarząd składa się z dwóch osób (członków) - Prezesów Fundacji, 

powoływanych i odwoływanych w ten sposób, że każdy z członków  

Zgromadzenia w dowolnym czasie powołuje i odwołuje samodzielnie  

jednego członka Zarządu. Członkami Zarządu mogą być Fundatorzy-założyciele Fundacji. 

Pierwszy Zarząd pełnić będą - Adam Kalinowski i Michał Stachurski 

jako Prezesi Fundacji. 

 

§18.  a) Uchwały Zarządu mogą być podejmowane i są ważne jedynie w przypadku obecności i 

jednomyślności wszystkich członków Zarządu. 

b) Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji wymagane jest 

współdziałanie wszystkich członków Zarządu. 

 

§19. a) Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz, a nadto kieruje całością bieżących spraw 

Fundacji i podejmuje wszelkie decyzje w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Zgromadzenia. 

b) W umowach i sporach pomiędzy Fundacja a członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje 

pełnomocnik Fundacji powołany do tego celu przez Zgromadzenie. 

 

§20. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji mogą być wynagradzani na zasadach 

określonych przez Zgromadzenie. 

 

§21. Rada składa się z dowolnej liczby osób - członków powoływanych i odwoływanych przez 

Zarząd. Rada podejmuje działalność, jeżeli do jej składu powołano, co najmniej trzy osoby. W 

przeciwnym wypadku organ ten nie działa.  

 

§22. a) Rada jest organem doradczym i opiniodawczym w stosunku do innych organów Fundacji, 

udzielającym rad i opinii z własnej inicjatywy lub na prośbę innych organów Fundacji, a nadto 

działającym w celu stworzenia warunków i relacji interpersonalnych sprzyjających działaniom i 

celom Fundacji. 

b) Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku 

kalendarzowym. 
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c) Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami i obradami. Rada 

może również wyznaczyć inne dodatkowe funkcje w Radzie dla swoich członków. 

d) Członkowie Zarządu i Zgromadzenia mają prawo być zaproszeni i brać udział w posiedzeniach 

Rady z głosem doradczym. 

e) Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków. 

f) Do ważności posiedzenia Rady i jej uchwał wymagane jest zaproszenie wszystkich członków 

Rady listami poleconymi wysłanymi, co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia Rady. 

 

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

§23. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą zgodną z 

obowiązującymi przepisami prawa, w rozmiarach służących realizacji jej celów, w zakresie 

działalności: projektowanie przemysłowe, projektowanie inżynierskie, dzierżawa własności 

intelektualnej, działalność wydawnicza i reklamowa. 

 

§24. Działalność gospodarcza Fundacji powinna być prowadzona w formie  

organizacyjnie wyodrębnionej jednostki lub jednostek, których pracą kieruje Zarząd Fundacji albo 

powołani przez Zarząd, Kierownicy tych jednostek. 

 

§25. Struktury organizacyjne, rozmiary zatrudnienia i wielkość środków 

przeznaczonych na wynagrodzenie pracowników w/w jednostek oraz zakres uprawnień, 

obowiązków i wynagrodzenia ich kierowników określa Zarząd Fundacji. 

 

§26. Fundacja dla realizacji zadań gospodarczych może uczestniczyć w  

spółkach prawa cywilnego i handlowego. 

 

VI.ZMIANA STATUTU 

 

§27. Zmiana Statutu nie może dotyczyć ograniczenia lub usunięcia pierwotnych celów Fundacji. 

VII. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI 

 

§28. W razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji, 

 jeżeli z żadnego źródła nie można uzyskać nowych środków na kontynuowanie działalności 

statutowej, Fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w statucie. 

 

§29. Likwidację prowadzi dwóch likwidatorów wyznaczonych przez Zgromadzenie w sposób 

określony dla powoływania członków Zarządu. 

Likwidatorom służą uprawnienia Zarządu. 

 

§30. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznaczony zostanie na cele określone uchwałą 

Zgromadzenia, a w przypadku braku takiej uchwały lub niemożnosci jej podjęcia, zostanie on 

przekazany na własność Muzeum Narodowego w Poznaniu. 
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Prezes:                                                                           Prezes: 

 

Grażyna Cyronek                                                        Adam Kalinowski 

 


