Statut Fundacji
Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Koliber”

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Koliber”, zwana dalej Fundacją, działa na
podstawie Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z
późń. zm.). oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundację ustanowił Robert Suszczak, zwany dalej Fundatorem, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Mirosława Pracz w kancelarii notarialnej w Koszalinie,
ul.1-go Maja 12/2, w dniu 20.05.2015.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Koszalin.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury.
§4
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się
do realizacji celów fundacji.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§5
Celem Fundacji jest popieranie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć edukacyjnokulturalnych, szczególnie w dziedzinach artystycznych oraz nauki języków obcych.
§6
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. promocję dziedzictwa kulturowego oraz działalności artystycznej poprzez
upowszechnianie i wspieranie inicjatyw kulturalnych
b. organizowanie lub udział w imprezach promujących artystów, zwłaszcza muzyków,
c. promowanie osób uzdolnionych muzycznie i zespołów muzycznych w kraju i za
granicą,
d. organizowanie konferencji, seminariów, festiwali, szkoleń, warsztatów, koncertów,
występów, spotkań promocyjnych i kulturalnych, wystaw, wernisaży prac w kraju i za
granicą,
e. propagowanie rozwoju innych form edukacji, szczególnie w zakresie edukacji
muzycznej,
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prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
prowadzenie działań wspomagających edukację,
fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin
najbiedniejszych,
i. organizowanie kursów i wyrównawczych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
j. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych w różnych dziedzinach
życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja
europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc
społeczna, charytatywna i humanitarna),
k. działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym
wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, dzieci i
młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo,
społecznie, kulturowo),
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi
instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.
Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub
całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy
z innych źródeł.
f.
g.
h.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§7
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§8
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji od osób prawnych,
c. dotacji pozyskanych ze źródeł zewnętrznych,
d. zbiórek publicznych,
e. majątku fundacji,
f. odsetek i lokat bankowych.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie
na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji
§9
1. Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Fundator może pełnić funkcję członka Rady albo Zarządu.
3. Nie można łączyć członkostwa w organach Fundacji.
4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa, nie mogą też wobec członków Zarządu pozostawać w
stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.
Strona 2 z 4

Rozdział V. Rada Fundacji
§ 10
Rada Fundacji jest najwyższą władzą Fundacji.
Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundację.
Rada składa się z 3 do 5 członków i jest powołana na czas nieokreślony
Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.
Kolejnych członków Rady – w miejsce osób, których członkowstwo w Radzie wygasło
albo w celu poszerzenia składu Rady – powołuje w drodze uchwały Rada.
6. Rada wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
8. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. odwołania, o którym mowa w punkcie 7. niniejszego paragrafu,
d. śmierci członka.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 11
1. Do zadań Rady Fundacji należy:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
f. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów.
§ 12
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,
zgłoszony na piśmie.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje
głos Przewodniczącego.
4. Z posiedzenia sporządza się protokół.
5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego
organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych i
udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością.
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Rozdział VI. Zarząd Fundacji

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§ 13
Zarząd składa się z 2 do 3 członków powoływanych na czas nieokreślony.
Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator, który także wyznacza Prezesa i Wiceprezesa
lub Wiceprezesów Zarządu.
Członkostwo w Zarządzie wygasa w skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub
odwołania.
Fundację reprezentuje, z zastrzeżeniem ust. 5, każdy członek Zarządu samodzielnie.
Współdziałanie dwóch członków Zarządu wymagane jest w sprawach związanych z
rozporządzeniem prawem lub zaciągnięciem zobowiązania powyżej 100 000,00 zł
(słownie: stu tysięcy złotych),
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe, a także osoba, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub posiada
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba pozbawiona praw
publicznych.

§ 14
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał Zarządu.
3. Do zakresu działań Zarządu Fundacji należy podejmowanie wszelkich decyzji
dotyczących Fundacji a w szczególności:
a) uchwalania rocznych i wieloletnich programów działania oraz rocznych planów
finansowych Fundacji,
b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
c) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
d) uchwalanie regulaminów,
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Fundacji.
4. Członkowie Zarządu mogą pobierać za pracę w Zarządzie Fundacji wynagrodzenie.
Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe
§ 15
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
Połączenie takie nie może jednak nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel Fundacji. Decyzję o połączeniu Fundacji podejmuje Fundator.
§ 16
1. Likwidacja Fundacji może nastąpić na skutek wyczerpania środków finansowych lub
spełnienia celu, dla którego została powołana. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator
powołując jednocześnie likwidatora.
2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator przekaże innej organizacji
społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.
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