STATUT
FUNDACJI KULTURALNO-SPOŁECZNEJ
Chorzów: Miasto Kultury
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Kulturalno-Społeczna Chorzów: Miasto
Kultury” zwana dalej „Fundacją” działa na podstawie przepisów ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z
późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu i została ustanowiona
przez Pana Krzysztofa Knasa, zwanego dalej „Fundatorem”, na podstawie
oświadczenia o ustanowieniu fundacji złożonego w akcie notarialnym
Repertorium A nr 3737/2022 sporządzonym w dniu 20 września 2022 roku
przez notariusz Aleksandrę Błasiak, prowadzącą kancelarię notarialną w
Chorzowie, przy ul. Wolności 40 lok.34, 41-500 Chorzów.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą fundacji jest Miasto Chorzów.
§4
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§5
Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.
§6
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze
szczególnym uwzględnieniem terytorium województwa Śląskiego. Dla
właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja
może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§7
Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku
publicznego w sferze działań określonych art.4 ustawy z dz. 24 czerwca
2003r Dz. Ust. 96 poz. 873. zgodnie z celami Fundacji i Polską Klasyfikacją
Działalności.
§8
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, może ją jednak rozpocząć,
zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale V niniejszego Statutu.

§9
Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej, wskazującej jej nazwę
i siedzibę.
§ 10
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 11
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw kultury.
§ 12
1. Fundacja może ustanowić tytuły honorowe, certyfikaty, odznaki i medale
honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami
osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez
Fundację lub dla samej Fundacji.
2. Fundacja może nadać tytuł Ambasadora Fundacji osobom fizycznym
w sposób szczególny wpierającym działalność Fundacji i propagującym jej
cele i idee.
3. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej wspierające działalność Fundacji w inny
sposób niż materialny, mogą otrzymać tytuł Przyjaciela Fundacji.
§ 13
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie,
jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne, a także powoływać
spółki.
2. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych związków,
stowarzyszeń, spółek i organizacji prowadzących działalność zbieżną
z celami działania Fundacji.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 14
Cele Fundacji obejmują działania na rzecz i w zakresie:
1. wspierania i promocji kultury w Polsce i na świecie ze szczególnym
uwzględnieniem Miasta Chorzów i województwa śląskiego;
2. wspierania wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności
kulturalnej;

3. czytelnictwa i czasopiśmiennictwa oraz ich rozwoju i promocji ze
szczególnym
uwzględnieniem
potrzeb
i
oczekiwań
osób
niepełnosprawnych, seniorów i dzieci;
4. działalności oświatowo-kulturalnej, w szczególności w zakresie
wspierania i promocji dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie,
a także dorosłych artystów sceny i estrady nurtu profesjonalnego
i amatorskiego;
5. inicjowania, wspierania i promocji działalności kulturalnej,
artystycznej, wydawniczej, sportowej, turystycznej, rekreacyjnej
i oświatowej;
6. pobudzania aktywności środowisk nieprofesjonalnych twórców
kultury;
7. wspierania inicjatyw lokalnych w zakresie kultury i sztuki;
8. wspierania i promocji niepełnosprawnych artystów i twórców kultury;
9. promocji i popularyzacji nowych zjawisk i idei w kulturze;
10.
wspierania czynnego i biernego uczestnictwa w kulturze osób
w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych;
11.
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
12.
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego;
13.
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
14.
ochrony i promocji zdrowia;
15.
upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na
rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
16.
wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
17.
nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
18.
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
19.
ochrony dóbr kultury i tradycji;
20.
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
21.
przeciwdziałania patologiom społecznym;
22.
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój
demokracji;
23.
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
24.
promocji i organizacji wolontariatu
25.
integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
26.
wspierania integracji kulturowej, społecznej i identyfikacyjnej
cudzoziemców i uchodźców;
27.
działalności charytatywnej.

§ 15
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie, współorganizowanie, przygotowanie, opracowanie
oraz finansowanie, szkoleń, zajęć, warsztatów, seminariów,
konferencji, spotkań, publikacji, wydarzeń artystycznych
i kulturalnych, festiwali, działań promocyjnych i informacyjnych,
wydawnictw, wystaw, wernisaży, wykładów, koncertów, spektakli,
projekcji, wspieranie instytucji kulturalnych, edukacyjnych
i naukowych oraz kampanie informacyjne i społeczne;
2. fundowanie nagród, dotacji i funduszów celowych, dzieł, prac
naukowych, wydawniczych;
3. wspieranie inicjatyw interdyscyplinarnych na styku kultury i sztuki,
nauki, architektury i projektowania oraz wspieranie idei dotyczących
nowych zjawisk w kulturze;
4. pomoc w realizacji konkretnych projektów artystycznych;
5. współpracę z instytucjami, podmiotami i osobami fizycznymi,
krajowymi i zagranicznymi, których cele działania są zbieżne
z celami Fundacji;
6. podejmowanie działań wspierających inicjatywy lokalne, regionalne
i międzynarodowe w zakresie celów Fundacji;
7. prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych;
8. szeroko rozumiane doradztwo;
9. uczestnictwo w wydarzeniach i imprezach promujących realizację
celów zbieżnych z celami Fundacji w kraju i za granicą;
10.
aktywizację osób starszych oraz działania międzypokoleniowe w
obszarze szeroko pojętej kultury i sztuki;
11.
podejmowanie
i
wspieranie
działań
zapobiegających
wykluczeniu z życia kulturalnego zagrożonych grup społecznych,
w tym osób niepełnosprawnych i seniorów;
12.
współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi
i organizacjami pozarządowymi.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 16
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.000
(jednego tysiąca) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości
i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 17
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 18
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń
majątkowych i niemajątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez
krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, prawne i jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
2. dotacji, datków i subwencji;
3. przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego;
4. dochodów uzyskanych ze zbiórek, imprez publicznych i aukcji
charytatywnych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz;
5. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju
i za granicą;
6. dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
7. dotacji z krajowych i zagranicznych programów pomocowych
i projektów wspierających;
8. działalności gospodarczej, jeśli zostanie ona podjęta przez Fundację;
9. innych działań prawem dopuszczalnych;
10.
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej
oraz walutach obcych.
§ 19
1. Dochody, o których mowa w paragrafie 18 niniejszego Statutu mogą być
przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie
postanowili inaczej.
§ 20
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań
majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy
organizacji
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”.
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków
Zarządu Fundacji, członków Rady 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.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków
Zarządu Fundacji, członków Rady 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.

4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub
usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji,
członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
§ 21
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko
wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan
czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 22
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 23
Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w rozmiarach
służących do realizacji celów statutowych,
§ 24
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub
subwencji jednorazowej lub łącznej w okresie jednego roku w wysokości
równej co najmniej 18500 (osiemnastu i pół tysiąca) złotych lub gdy idzie o
osoby zagraniczne 4000 (czterech tysięcy) dolarów USA uzyskują, o ile
wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł Sponsora ma
charakter wyłącznie osobisty.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§ 25
Organami Fundacji są:
- Rada Fundacji,
- Zarząd Fundacji.

§ 26
Radę Fundacji tworzą Sponsorzy lub ich przedstawiciele, o ile mają siedzibę
(miejsce zamieszkania) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i pod
warunkiem, że złożą przed upływem jednego miesiąca od
daty uzyskania tytułu Sponsora Fundacji lub uzyskania siedziby (miejsca
zamieszkania) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pisemne oświadczenie
o zamiarze wzięcia udziału w pracach Rady Fundacji.
§ 27
1. Rada Fundacji podejmie działalność, jeżeli w jej pracach może brać udział
co najmniej pięciu Sponsorów. W przeciwnym przypadku jedynym organem
Fundacji staje się Zarząd Fundacji.

2. Rada Fundacji jest organem
opiniodawczych i nadzorczych.

o

uprawnieniach

inicjatywnych,

§ 28
Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza
Rady Fundacji, Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie
rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy
przedstawiciel Zarządu Fundacji.
Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na
liczbę obecnych, z tym, że wymagana jest obecność Prezesa lub
Wiceprezesa Rady.
§ 29
Do Rady Fundacji należy:
1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
2. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
4. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji;
5. podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w następnych
paragrafach niniejszego Statutu.
§ 30
Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu,
Wiceprezesa Zarządu oraz Członków Zarządu, a jego pierwszy skład jest
powoływany
przez
Fundatora
na
czas
nieokreślony.
§ 31
Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
§ 32
Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako
Prezes Zarządu.
§ 33
Prezesowi Zarządu Fundacji służy prawo odwołania w każdym momencie
każdego z członków Zarządu w przypadku podjęcia przez niego działań
sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji,
nieprzestrzegania przez członka Zarządu Statutu Fundacji, nie
wywiązywania się przez członka Zarządu Fundacji z nałożonych
obowiązków, a także z powodu choroby powodującej trwałą niezdolność do
sprawowania funkcji członka Zarządu Fundacji.
.
§ 34
Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje:
1. w razie odwołania;
2. w przypadku złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji;

3. z chwilą śmierci.
§ 35
1. W przypadku rezygnacji lub śmierci Prezesa Zarządu, aktualnie
urzędujący Zarząd powołuje na jego miejsce nowego Prezesa Zarządu,
wskazanego spośród swojego składu na drodze jednomyślnie podjętej
uchwały.
2. Do czasu podjęcia stosownej uchwały obowiązki Prezesa Zarządu
Fundacji przejmuje Wiceprezes Zarządu.
§ 36
Nowych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję
lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołują aktualni członkowie Zarządu,
na drodze jednomyślnie podjętej uchwały.
§ 37
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu lub
Wiceprezes Zarządu.
3. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.
4. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej
nie mogą przekroczyć wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
5. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane
z wypracowanych
środków,
bez naruszania
zasobów
finansowych
przekazywanych przez Fundatora w ramach funduszu założycielskiego.
§ 38
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy równoczesnej
obecności 2/3 jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Zgodnie z paragrafem 35 ustęp 1 i paragrafem 36 niniejszego Statutu
regulacja ta nie dotyczy uchwał dotyczących zmian osobowych w składzie
Zarządu Fundacji.
§ 39
Za zgodą Prezesa Zarządu uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez
odbycia posiedzenia w drodze głosowania korespondencyjnego, także przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.

§ 40
Posiedzenia Zarządu Fundacji są zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż raz na trzy miesiące. W posiedzeniach Zarządu Fundacji
uczestniczy Prezes Rady Fundacji lub jej przedstawiciel.
§ 41
Do reprezentowania Fundacji w tym składania oświadczeń woli
i podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes
lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków
Zarządu Fundacji działających łącznie.
§ 42
Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
1. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
2. sprawowanie nadzoru nad majątkiem Fundacji;
3. sprawowanie nadzoru i bieżące kierowanie całokształtem działalności
Fundacji;
4. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
5. prowadzenie kwest publicznych, zbiórek, i innych form działalności
charytatywnej dla zasilenia funduszy Fundacji;
6. prowadzenie działalności organizacyjnej i administracyjnej Fundacji;
7. podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji oraz jej
likwidacji, w tym wyboru likwidatora Fundacji.
ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 43
1. Fundacja
może
prowadzić
w kraju
i za granicą,
zgodnie
z obowiązującymi
w tym
zakresie
przepisami,
działalność
gospodarczą,
w rozmiarach
służących
realizacji
jej
celów
statutowych.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być
prowadzenie działalności wytwórczej i usługowej w szczególności
w następującym zakresie:
2.1. działalność wydawnicza (wydawanie książek, wydawanie
gazet, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków);
2.2 działalność portali internetowych;
2.3 artystyczna i literacka działalność twórcza;
2.4 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
2.5 działalność obiektów kulturalnych;
2.6 działalność produkcyjna i postprodukcyjna związana z filmami,
nagraniami video i programami telewizyjnymi;

2.7 działalność związana z nagraniami dźwiękowymi i muzycznymi;
2.8 działalność fotograficzna;
2.9 działalność szkoleniowa;
2.10 organizowanie imprez publicznych, seminariów i konferencji;
2.11. prowadzenie poradnictwa.
3. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności
gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów
statutowych. Prowadząc działalność gospodarczą Fundacja nie dystrybuuje
zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy fundatorów, członków zarządu lub
pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału Fundacji jako
kapitał niepodzielny oraz w określonej części na działalność pożytku
publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa
Fundacja jako przedsiębiorstwo.
4. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd,
który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
5. Zarząd określa
przez Fundację.

zasady

prowadzenia

działalności

gospodarczej

6. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie,
Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli
będzie to wymagane przez przepisy prawa.
7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako
dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
8. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej środki
przeznaczone na prowadzenie tej działalności w kwocie 1.000 (jednego
tysiąca) złotych zostaną wygospodarowane z majątku Fundacji, bez
naruszenia zasobów finansowych przekazanych przez Fundatora w ramach
funduszu założycielskiego.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU
§ 44
1. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji
w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy czym uchwała
ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji, jeśli podjęła ona działalność.
2. Zmiana Statutu może dotyczyć także istotnych zmian celu Fundacji.
§ 45
Zmiana Statutu Fundacji wymaga wpisania do
Sądowego.

Krajowego Rejestru

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 46
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z
inną fundacją, połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby
ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 47
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
uchwały podjętej większością 2/3 głosów, po zapoznaniu się ze
stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga
zatwierdzenia uchwałą Rady Fundacji o ile ta podjęła pracę.
§ 48
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
powołana, lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
§ 49
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w
drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, przy czym uchwała ta
wymaga zatwierdzenia uchwałą Rady Fundacji o ile ta podjęła pracę.
§ 50
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem
art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, wskazanym przez Zarząd Fundacji
instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
§ 51
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają
przepisy Ustawy o fundacjach.
2. Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez
Krajowy Rejestr Sądowy.

Krzysztof Knas
Fundator Fundacji

Chorzów, 20 września 2022r.

