Statut fundacji
„Fundacja Róbmy swoje dla kultury”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja „Fundacja Róbmy swoje dla kultury”, używająca nazwy skróconej „Róbmy
swoje dla kultury „(zwana w treści Statutu „Fundacją”) ustanowiona została przez Jacka
Jerzego Bończyka (zwanego w treści Statutu „Fundatorem”) w dniu 30 września 2013 r.
roku aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Katarzyną Łęczycką w
Warszawie, przy ul. Mickiewicza nr 22 lok 4, repertorium A nr 7877/2013.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o
fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą o
fundacjach”) oraz postanowień Statutu.
§ 2.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
§ 3.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§ 4.
Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
§ 5.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 6.
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Fundacja jest instytucją działającą na rzecz pożytku publicznego, która nie działa dla
osiągnięcia zysku.
§ 7.
Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie:
1. Popierania i promowania twórczości autorów i kompozytorów piosenek oraz innych
form estradowych i teatralnych w tym na wszelkich polach eksploatacji;
2. Promowania młodego pokolenia twórców (wykonawców, reżyserów, aktorów,
muzyków, plastyków, choreografów i innych) oraz pomocy w rozwijaniu ich talentów;
3. Kształtowania i popularyzacji edukacji artystycznej;
4. Integrowania społeczeństwa wokół wartości kulturalnych;
5. Promowania różnorodności kulturowej i artystycznej;
6. Aktywizacji osób wykluczonych społecznie (w szczególności osób niepełnosprawnych)
do tworzenia i uczestnictwa w kulturze;
7. Aktywizacji młodzieży do tworzenia i uczestnictwa w kulturze;
8. Promocji i organizacji wolontariatu, jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz
realizacji celów Fundacji;
9. Opieki nad pomnikami, tablicami pamiątkowymi, nieruchomościami związanymi z
twórczą działalnością artystyczną;
10. Zagospodarowania obiektów, w tym zabytkowych, na domy twórcze, muzea, placówki
kulturalne;
11. Popularyzacji dziedzictwa kulturowego w Polsce i za granicą;
12. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
13. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
§ 8.
1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a. Organizowanie, finansowanie stypendiów, szkoleń, seminariów, konferencji,
spotkań, publikacji, imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, festiwali, działań
promocyjnych i informacyjnych;
b. Organizowanie wystaw, wernisaży, wykładów, koncertów, spektakli, projekcji,
instytucji kulturalnych i naukowych, kampanii informacyjnych i społecznych;
c. Fundowanie nagród, dotacji i funduszów celowych, dzieł, prac naukowych,
wydawniczych;
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d. Inicjowanie i wspieranie wydawania książek, śpiewników, bibliografii, nagrań
dźwiękowych, albumów oraz fotografii dotyczących życia i twórczości autorów i
kompozytorów piosenek oraz innych form estradowych i teatralnych;
e. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i placówkami
kulturalnymi oraz z osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także
z mediami elektronicznymi i prasą wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
f.

Organizowanie programów edukacyjnych, programów pomocy
naukowym,
kulturalnym,
instytucjom
edukacyjnym
oraz
pozarządowym, realizującym cele zbliżone do celów Fundacji;

placówkom
instytucjom

g. Organizowanie programów wspierających inicjatywy lokalne i regionalne w
zakresie celów Fundacji;
h. Prowadzenie akcji szkoleniowych, edukacyjnych i informacyjnych;
i.

Szeroko rozumiane doradztwo;

j.

Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących realizację celów
zbieżnych z celami Fundacji;

k. Wypracowanie modelu dobrych praktyk w korzystaniu z wytworów kultury;
l.

Pozyskiwanie zasobów materialnych i niematerialnych w celu realizacji celów
Fundacji.

2. Sposoby realizacji celów Fundacji określone w ust. 1 stanowią działalność pożytku
publicznego.
§ 9.
W Fundacji nie są dopuszczalne następujące czynności:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi 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. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o
którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2003r., nr 96, poz. 873 ze zm.);
4. Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
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ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji
§ 10.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w kwocie 3000
zł (trzy tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne składniki
majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 11.
1. Dochody Fundacji pochodzą ze świadczeń Fundatora.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić także z:
a. Darowizn, spadków i zapisów;
b. Subwencji, dotacji osób prawnych, osób fizycznych oraz podmiotów nie
posiadających osobowości prawnej z kraju i zagranicy;
c. Dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji;
d. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
e. Dochodów z działalności gospodarczej, prowadzonej przez Fundację w kraju i zagranicą,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, której przedmiotem jest:
i.

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z);

ii.

Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.62.Z);
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z)
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(47.91.Z)
Działalność usługowa związana z wyżywieniem, w szczególności Restauracje i inne stałe
placówki gastronomiczne (56.10 A)
Działalność wydawnicza (PKD 58.1), w tym: wydawanie książek (58.11.Z), wydawanie
gazet (58.13.Z), wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (58.14.Z), pozostała
działalność wydawnicza (58.19.Z);
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(59.11.Z), działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
i programami telewizyjnymi (59.12.Z) działalność związana z dystrybucją filmów,
nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z) działalność w zakresie nagrań
dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z)
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z)
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
Reklama (73.1), w tym: działalność agencji reklamowych (73.11.Z);

iii.
iv.
v.
vi.

vii.

viii.
ix.
x.
xi.
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xii.

Działalność związana z reprezentowaniem mediów: pośrednictwo w sprzedaży czasu i
miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A); pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B); pośrednictwo w
sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C);
pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
(73.12.D);

xiii.
xiv.

Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z) działalność
fotograficzna (74.20.Z), działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z) pozostała
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90)
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
Pozaszkolne formy edukacji: pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z);
działalność wspomagająca edukację (85.60.Z); wychowanie przedszkolne (85.10.Z)
Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką: działalność związana
z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z); działalność wspomagająca
wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z); artystyczna i literacka działalność
twórcza (90.03.Z); działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)

xv.
xvi.
xvii.

xviii.

Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą:
działalność bibliotek (91.01.A); działalność archiwów (91.01.B); działalność muzeów
(91.02.Z); działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji
turystycznych (91.03.Z)
3. Na podjęcie działalności gospodarczej Fundacja przeznacza kwotę 2000 zł (słownie:
dwóch tysięcy złotych) z funduszu założycielskiego Fundacji.
4. Fundacja prowadzić będzie działalność gospodarczą tylko w zakresie i na zasadach
określonych w statucie (art. 5 ust. 1 i art.11 ust.1 ustawy o fundacjach) oraz w rozmiarze
służącym jej celom (art. 5 ust. 5). Działalność gospodarcza Fundacji nie może się
pokrywać z przedmiotem działalności statutowej.
5. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, zapisów i spadków mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
7. Dochody Fundacji powiększają majątek Fundacji i mogą być przeznaczane na realizację
wszystkich celów statutowych oraz wynagrodzeń członków Zarządu i pracowników
Fundacji.
§ 12.
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz jej zasad podejmuje Zarząd, który
ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
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ROZDZIAŁ IV
Organy Fundacji
§ 13.
1. Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji;
b. Zarząd Fundacji.
2. Pierwszy skład osobowy Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
§ 14.
1.
2.

Rada Fundacji składa się z dwóch lub więcej osób i jest powoływana przez Fundatora
poprzez jego pisemne oświadczenie.
Do kompetencji Rady należy:
a. Ustalanie ogólnych kierunków działania Fundacji;
b. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji;
c. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie mu absolutorium;
d. Decydowanie w sprawach podziału, łączenia bądź likwidacji Fundacji;
e. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i

udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

2.
3.
4.

Rada obraduje raz na rok.
Rada może być zwołana także na wniosek każdego z jej członków, Zarządu Fundacji
lub Fundatora.
Członkowie Rady Fundacji:
a. Nie mogą być członkami Zarządu;
b. Nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej;
c. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
d. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż dopuszczone
postanowieniami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5.

Członków Rady każdorazowo powołuje pisemnie Fundator.

6.

Członkowie Rady wybierają ze swego grona Przewodniczącego przy akceptacji
Fundatora.

7.

Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek śmierci lub złożenia rezygnacji w
formie pisemnej na ręce Fundatora.
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8.
9.

Członków Rady na miejsce osób, których członkostwo wygasło przed końcem
kadencji powołuje Fundator.
Fundator może zostać członkiem Rady Fundacji.
§ 15.

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu, jest
powoływany przez Fundatora poprzez jego pisemne oświadczenie.
2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
1.

Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym, kierującym działalnością Fundacji, a
do jego kompetencji należy przede wszystkim:
a. Organizowanie i prowadzenie działalności Fundacji zgodnie z jej statutem i
obowiązującymi przepisami;
b. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
c. Ustalanie okresowych i zagadnieniowych programów działalności Fundacji;
d. Decydowanie w sprawach majątkowych Fundacji;
e. Ustanawianie pełnomocników Fundacji;
f. Decydowanie w sprawach tworzenia i likwidowania zespołów działających w
ramach Fundacji oraz nadzorowanie ich działalności;
g. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników zatrudnionych przez Fundację a także
decydowanie w innych sprawach osobowych tych pracowników, wynikających z
przepisów prawa.

3. Funkcji Członka Zarządu nie można łączyć z funkcją członka Rady Fundacji.
4. Członkowie Zarządu nie mogą pozostawać z członkami Rady Fundacji w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z upływem kadencji, z chwilą odwołania bądź:
rezygnacji albo śmierci członka Zarządu lub złożenia rezygnacji w formie pisemnej na
ręce Fundatora.
6. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w razie:
a. nienależytego wypełnienia funkcji członka Zarządu;
b. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
7. Członków Zarządu na miejsce osób, których członkostwo ustało powołuje Fundator
poprzez pisemne oświadczenie.
8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie zwrot
uzasadnionych kosztów oraz wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż dopuszczone
postanowieniami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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9. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu, w tym także
Prezes Zarządu, samodzielnie. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa
Zarządu.
10. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
11. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie
głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę
głosowania.
12. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
13. Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa
uchwalony przez Zarząd Regulamin.
§ 16.
Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Radę Programową, złożoną z twórców
skupionych wokół idei Fundacji.

ROZDZIAŁ V
Zmiana celu, statutu Fundacji, sprawozdawczość, pozostałe
§ 17.
1. Fundator uprawniony jest do zmiany Statutu, jak również celu, dla którego Fundacja
została powołana.
2. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień Statutu.
3. Zmiana Statutu dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez właściwy sąd.
§18.
1. Coroczne sprawozdanie z działalności Fundacji Zarząd przekłada Radzie Fundacji do
zatwierdzenia w terminie do 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
2. Rada Fundacji zatwierdza sprawozdanie z działalności Fundacji oraz podejmuje decyzję
co do przeznaczenia zysku lub pokrycia straty - w terminie 6 miesięcy od zakończenia
roku obrotowego.
3. Fundacja składa corocznie Ministrowi właściwemu do spraw kultury sprawozdanie ze
swej działalności.
4. Sprawozdanie powinno być przez Fundację udostępnione do wiadomości publicznej, w
tym może zostać opublikowane na stronach internetowych Fundacji.
§ 19.
1. W przypadku, gdy może to zapewnić właściwe realizowanie jej celu, Fundacja może
połączyć się z inną fundacją.
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2. Decyzje w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Fundator lub za jego zgodą
Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Decyzja Zarządu musi być zatwierdzona przez Radę Fundacji.
4. Połączenie może być następstwem zarówno fuzji, jak i inkorporacji.
5. Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe lub przedstawicielstwa oraz
wchodzić w skład stowarzyszeń i innych instytucji lub organizacji.
§ 20.
6. O likwidacji decyduje Fundator lub za jego zgodą Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały.
7. Decyzja Zarządu musi być zatwierdzona przez Radę Fundacji.
8. Decyzja w sprawie likwidacji Fundacji powinna zawierać także określenie przeznaczenia
majątku Fundacji po jej likwidacji, z zastrzeżeniem, że majątek ten może być
przeznaczony jedynie na cele non profit.
9. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji, którego członkowie stają się Likwidatorami.
10. O ile z przepisów niniejszego Statutu nie wynika co innego do Likwidatorów stosuje się
odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące Zarządu.
11. Do zadań Likwidatorów należy w szczególności:
a. Złożenie wniosku o otwarcie likwidacji;
b. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji;
c. Ściągnięcie wierzytelności Fundacji i zaspokojenie roszczeń jej wierzycieli;
d. Rozdysponowanie pozostałego majątku Fundacji;
e. Złożenie wniosku o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
12. W trakcie likwidacji działać będzie pod nazwą „w likwidacji”.
13. Środki majątkowe Fundacji po jej likwidacji zostaną przeznaczone na realizację celów
Fundacji, w tym mogą zostać przeznaczone na rzecz innej fundacji, stowarzyszenia,
organizacji pożytku publicznego realizujących cele zbieżne z celami Fundacji.
§ 21.
W przypadku śmierci bądź wystąpienia innych okoliczności trwale uniemożliwiających
wykonywanie przez Fundatora jego kompetencji wynikających ze Statutu, kompetencje te
będą wykonywane przez Radę Fundacji.
§ 22.
Statut Fundacji w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania przez
właściwy Sąd.
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