STATUT FUNDACJI
Fundacja pod nazwą Punkt Kultury zwana w dalszej części Statutu Fundacją ustanowiona została
w Krakowie, dnia 21 listopada 2012 roku, na podstawie oświadczenia woli Fundatorów Jana
Słobodziana i Marty Chodackiej, w formie aktu notarialnego, sporządzonego przez notariusza
Joannę Długopolską-Pliszkę, Repertorium A4845/2012.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Nazwa Fundacji brzmi Punkt Kultury.

§2

1. Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów oraz postanowień niniejszego
Statutu.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

§3

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Fundacja prowadzi działalność na rzecz całej społeczności, działając na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały lub inne jednostki organizacyjne. Uchwałę o utworzeniu
oddziału podejmuje Zarząd fundacji.

§4

1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§5

1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

CELE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
§6

Cele statutowe Fundacji:
1. popularyzacja i przybliżanie kultury i tradycji polskiej za granicą oraz tradycji i kultur obcych w
Polsce,
2. podejmowanie działań na rzecz integracji międzykulturowej oraz wzajemnej tolerancji,
3. walka z nieświadomością oraz obalanie stereotypów w aspekcie religii, kultury i
społeczeństwa,
4. budowanie relacji wśród społeczności obcokrajowców, promowanie polskiej kultury
wśród obcokrajowców w Polsce,
5. działanie w obszarze popkultury i kultury masowej,
6. promowanie kultury regionalnej i lokalnej,
7. budowanie tożsamości narodowej i kulturowej,
8. ukazywanie i promowanie kultury ponadnarodowej (ponad podziałami) w sztuce, muzyce,
fotografii, filmie i innych dziedzinach działalności artystycznej
9. badania porównawcze cywilizacji,
10. współpraca z mniejszościami kulturowymi, religijnymi, społecznymi i etnicznymi.

§7

Cele określone w § 6 Fundacja realizuje poprzez:
1. prowadzenie badań i opracowanie analiz w zakresie stanu społeczeństwa mono- i multikulturowego,
2. analiza i badanie zawartości mediów oraz ich przekaz i wpływ na postrzeganie świata,
3. prowadzenie badań, analiz, projektów, badań naukowych i porównawczych,
4. organizacja imprez, eventów, konferencji, paneli dyskusyjnych, koncertów, przeglądów,
wystaw, slajdowisk, itp.,

5. współpraca z ambasadami, konsulatami, innymi organizacjami, zrzeszeniami, instytucjami
publicznymi, jednostkami sektora prywatnego, ośrodkami kultury, kościołami i związkami
wyznaniowymi, grupami etnicznymi i narodowościowymi w Polsce i za granicą, w zakresie
realizacji celów statutowych,
6. działalność wydawnicza,
7. działalność edukacyjna w zakresie uświadamiania społeczeństwa, organizowanie szkoleń,
8. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie kampanii społecznych, promocyjnych i
informacyjnych,
9. działania integracyjne w zakresie kultury.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§8

1. Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) oraz
1000 zł (słownie: tysiąc zł) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a. funduszu założycielskiego,
b. darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych,
c. dotacji i subwencji oraz grantów,
d. dochodów z darów,
e. zbiórek publicznych i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
f. wpływów z działalności statutowej,
g. nawiązek sądowych,
h. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
i. odsetek i depozytów bankowych,
3. Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile
ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być
sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.
4. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków Władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Władz oraz
pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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”,
b. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Władz Fundacji lub pracowników Fundacji
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków Władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Władz Fundacji
lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
5. Dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) Fundacji jest przeznaczony w całości na
prowadzenie działalności statutowej fundacji, która jest działalnością pożytku publicznego w
myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI
§9

1. Organami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji, jako organ zarządzający,
b. Fundatorzy,
c. Rada Programowa Fundacji, jako organ nadzorujący i opiniujący.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 10

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych na trzyletnią kadencję przez
Fundatorów. Fundatorzy powołując członków Zarządu określają ich funkcje: Prezesa,
Wiceprezesa lub Członka. W razie śmierci lub niemożliwości powołania członków Zarządu przez
Fundatorów, są oni powoływani przez Radę Programową.
2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
3. Członkami Zarządu mogą zostać osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Jeśli powołanie nowego członka Zarządu następuje w trakcie trwania kadencji Zarządu pełni
on swoją funkcję przez okres do końca kadencji Zarządu.
5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Fundatorów przed upływem kadencji.

7. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci bądź odwołania członka
Zarządu. Członka Zarządu odwołują Fundatorzy w następujących przypadkach:
a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
b) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
d) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
e) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte
wypełnianie sprawowanej funkcji.

§ 11

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. realizacja celów statutowych,
b. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
c. uchwalanie regulaminów,
d. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e. powołanie Dyrektora Fundacji, określenie zakresu jego obowiązków i kompetencji oraz
organizacji pracy biura,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia
g. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, grantów i dotacji,
h. wnioskowanie do Fundatorów w sprawie zmian statutu Fundacji lub połączenia z inną
fundacją,
i. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o
ich tworzeniu,
j. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji w sytuacji określonej w § 19 ust. 2.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów w
obecności przynajmniej połowy członków; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, telefonem, lub listem poleconym, na co najmniej siedem dni przed planowanym
spotkaniem. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać roczne sprawozdanie z działalności Radzie
Programowej i Fundatorom Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe Radzie Programowej i
Fundatorom w terminie do końca marca roku następnego.
7. Tryb działania Zarządu określa uchwalony przez niego Regulamin.

§ 12

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Zarząd podejmie stosowną
uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

SPOSÓB REPREZENTACJI
§ 13

1. Oświadczenia woli i wiedzy w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych składają
członkowie Zarządu działający samodzielnie.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji dotyczące zaciągania zobowiązań majątkowych
powyżej kwoty 10 000 zł, składają prezes zarządu i inny członek zarządu działający łącznie.

RADA PROGRAMOWA FUNDACJI

§ 14

1. Rada Programowa Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym.
2. Rada Programowa Fundacji liczy od 2 do 5 członków.
3. Rada Programowa Fundacji nie podlega Zarządowi Fundacji w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej lub nadzoru.
4. Członkowie Rady Programowej nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z
nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej.
5. Członkiem Rady Programowej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Mandat Członka w Radzie Programowej wygasa:
a) wskutek złożenia pisemnej rezygnacji - z dniem złożenia rezygnacji,
b) śmierci,

c) prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo określone w ust. 5. - z dniem
uprawomocnienia się wyroku.
7. Członek Rady Programowej skazany za przestępstwo określone w ust. 5 jest obowiązany
poinformować o tym Radę Programową, która potwierdza uchwałą wygaśnięcie mandatu
Członka w terminie wskazanym w ust. 6.
8. Kadencja Rady Programowej upływa z chwilą zakończenia posiedzenia Rady Programowej w
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, oraz rocznego
sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji w ostatnim pełnym roku kadencji Zarządu, a także
w sprawie udzielenia Członkom zarządu absolutorium za ten okres.
9. Funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków Rady
Programowej są honorowe i bezpłatne.
10. Członków składu Rady Programowej wybierają Fundatorzy. Kandydaci na członków Rady
wybierani są na trzyletnią wspólną kadencję. Członek Rady może być powoływany na kolejne
kadencje. Jeśli powołanie Członka Rady Programowej następuje w trakcie trwania kadencji Rady
Programowej pełni on swoją funkcję przez okres do końca kadencji Rady Programowej.
11. W przypadku trwałego braku możliwości dokonania wyboru Członka Rady Programowej
przez Fundatorów, wyboru tego dokonują pozostali lub ustępujący Członkowie Rady
Programowej.

§ 15

1. Rada Programowa spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni
Wiceprzewodniczący. Przewodniczący Rady Programowej kieruje pracami Rady Programowej
oraz zwołuje posiedzenia Rady Programowej.

§ 16

1. Do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy:
a) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją,
b) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz rocznych sprawozdań z jej
działalności,
c) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji,
d) nadzór nad prawidłowością wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd i we wszystkich sprawach
dotyczących Fundacji,
f) zatwierdzanie regulaminu Rady Programowej i Zarządu Fundacji,

g) zatwierdzanie uchwały w przedmiocie połączenia z inną fundacją podjętej przez Zarząd
Fundacji.
2. Rada Programowa może żądać od Zarządu sprawozdania z oznaczonej sprawy.
3. Posiedzenie Rady Programowej w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Fundacji oraz rocznego sprawozdania z jej działalności, a także w celu udzielenia absolutorium
Zarządowi winno odbyć się do dnia 30 czerwca danego roku.

§ 17

1. Rada Programowa Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz na pół roku na posiedzeniach
zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji, na wniosek członków Rady,
na wniosek Zarządu lub z inicjatywy Fundatora.
2. Członkowie Rady Programowej powinni być powiadomieni o terminie posiedzenia i jego
porządku obrad co najmniej na 10 dni przed jego terminem. Powiadomienie drogą mailową
uznaje się za skuteczne.
3. Do udziału w posiedzeniach Rady Programowej Fundacji mogą być zaproszeni członkowie
Zarządu Fundacji oraz osoby i przedstawiciele innych organizacji, których działalność jest zbieżna
z celami Fundacji.
4. Udział osób wymienionych w ust. 3 w posiedzeniach Rady Programowej ma charakter
doradczy.
5. Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę osób
uczestniczących w posiedzeniu, pod warunkiem prawidłowego zawiadomienia wszystkich
członków Rady.

ZMIANA STATUTU, POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ, LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 18

1. Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy na wniosek Zarządu.
2. W przypadku trwałego braku możliwości podejmowania czynności prawnych przez
Fundatorów, niniejszy Statut może zostać zmieniony przez Zarząd za zgodą Rady Programowej
w obecności minimum 2/3 jej członków.

3. Zmiany statutu określone w art. 1 i 2 mogą dotyczyć wszystkich elementów statutu, w tym
także nazwy i celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie
założycielskim.

§ 19

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§ 20

1. Zarząd za zgodą Rady Programowej Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie
osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków
finansowych i majątku Fundacji.
2. Jeżeli Zarząd w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację
Fundacji przeprowadza Zarząd.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostają przeznaczone mocą
uchwały Fundatorów na rzecz działających w RP organizacji pożytku publicznego, których cele
statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

