
 Statut

 „FUNDACJA ARTE CAMP”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA ARTE CAMP” zwana w dalszej treści statutu „Fundacją” działa na
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez ŁUKASZA SOSULSKIEGO zwanego dalej fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza.

§ 2

Fundacja działa pod nazwą „FUNDACJA ARTE CAMP”
1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja może używać skróconej nazwy „FAC”
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Fundacja powołana zostaje na czas nieokreślony.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego

realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały i jednostki organizacyjne. Decyzję w sprawie ich struktur oraz zakresu

zadań wskaże Zarząd w uchwale.
4. Ministrem właściwym ze względu na zakres działania, jak i cel fundacji jest Minister właściwy do spraw

sportu i rekreacji.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów
fundacji.

 Rozdział  II. Cel i Zasady Działania Fundacji

§ 6

 Celem Fundacji jest:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez aktywizację społeczną różnych grup społecznych, w tym: dzieci,
młodzieży oraz dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianych sztuk walki, oraz samoobrony
i obronności, zgrupowania, organizacji zawodów, turniejów sportowych, pokazów, festynów, wystaw, zbiórek
datków, loterii, prowadzenia szkoleń trenerskich, instruktorskich i sędziowskich, prowadzenia prób i warsztatów
muzycznych i wokalnych.



1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób;

2. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;

3. Działalności charytatywnej;
4. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
5. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych

zwolnieniem z pracy;
7. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
8. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
9. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
11. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
12. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
13. Turystyki i krajoznawstwa;
14. Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
15. Ratownictwa i ochrony ludności;
16. Promocji i organizacji wolontariatu;
17. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

Fundacja realizować będzie powyższe cele poprzez prowadzenie działalności pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

§ 7

 Fundacja realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi środkami, w szczególności poprzez:

Działalność nieodpłatna:

93.29.Z Pozostała działalności rozrywkowa i rekreacyjna

85.52.Z Pozostałe formy edukacji artystycznej

85.59.Z Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność odpłatna:

85.51. Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

90.01.Z Działalność związana z wystawieniem przedstawień artystycznych

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

§ 8

1. Fundacja realizuje swoje cele Statutowe poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną. Przychody z odpłatnej
działalności Pożytku publicznego są przeznaczone wyłącznie ta działalność pożytku publicznego.

2. Fundacja w celu realizacji swoich zadań współpracuje z instytucjami i organami państwowymi, jednostkami
samorządu terytorialnego, Podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi oraz
skupia ludzi dobrej woli, życzliwych celom Fundacji. Dla osiągnięcia swego celu Fundacja a może wspierać
działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z



jej celem. Założone cele statutowe Fundacji może wykonywać samodzielnie lub zlecać ich wykonanie również
innym instytucji om lub podmiot.

3. Fundacja może ustanawiać tytuły honorowe, medale honorowe, odznaczenia, nagrody oraz wyróżnieni w
odniesieniu do osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej zasłużonych dla Fundacji.

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko jako dodatkową w stosunku do działalności
pożytku publicznego, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że cały dochód uzyskany z działalności gospodarczej
przeznaczany jest na działalność statutową oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.

 Rozdział III. Majątek i Dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie  1000 ( słownie: tysiąc ) złotych oraz środki pieniężne
i inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10

1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów, subwencji
b)  dotacji budżetowych i pozabudżetowych, dochodów ze zbiórek publicznych i imprez publicznych;
d) depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych,
e) majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
f) odsetek bankowych

g) odpisów podatkowych;
h) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej;

2.Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na realizację celów statutowych
oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

4. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego świadczenia
jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 12

1. Władzami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji w dalszej części statutu zwany „Zarządem”
2) Rada Fundacji

Członkom organów Fundacji przysługuje prawo zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją, w
tym kosztów noclegów, podróży oraz diet. 



Zarząd

§ 13

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na
pięcioletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Po upływie kadencji skład kolejnego Zarządu ponownie powoływany jest przez Fundatora.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu, a w przypadku Prezesa na ręce Wiceprezesa

Zarządu
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo

popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
5. W przypadku gdy członek Zarządu nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków,
6. bądź w przypadku jego rażącej niegospodarności, Fundatorowi przysługuje prawo do odwołania go i

powołania nowego członka.
§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu i jego członków należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
c. realizacja celów statutowych,
d. sporządzanie planów pracy i budżetu,
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
g. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

§ 15
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, na co najmniej 3
dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Przynajmniej raz w roku odbywa się posiedzenie w celu sprawdzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności fundacji.

5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków organu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 16
1. Reprezentować Fundację na zewnątrz w sprawach niemajątkowych może każdy członek Zarządu
samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.

Rada Fundacji
§ 17

1) Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest kolegialnym, obligatoryjnym organem nadzoru i kontroli z
głosem doradczym i opiniotwórczym.

2) Rada składa się od 2 do 3 członków, których powołuje i odwołuje w każdym czasie Fundator.
Członkiem rady może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3) Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady powołany przez Fundatora



4) Członkowie Rady:
1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia

publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 18

1. Do kompetencji Rady należy w szczególności z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statusu:
Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy:
1) uchwalenie regulaminu dotyczącego sposobu funkcjonowania Rady Fundacji,
2) udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Fundacji,
3) podejmowanie decyzji w formie uchwały o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji, oraz ustalanie
wynagrodzeń dla członków Zarządu Fundacji w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,
4) nadzorowanie oraz kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
5) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Zarządu Fundacji,
6) opiniowanie rocznych planów działania oraz wieloletnich programów działania
Fundacji przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
7) ocena pracy poszczególnych członków Zarządu Fundacji,
8 przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych/bilansu z prowadzonej
działalności statutowej Fundacji,
9) podejmowanie decyzji w formie uchwały Rady Fundacji, o przystąpieniu do spółki,
zrzeszenia lub innej organizacji, oraz o ich tworzeniu,
10) wnioskowanie do Zarządu Fundacji o nadanie tytułów honorowych, odznaczeń,
nagród, wyróżnień osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,

2. W posiedzeniu rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, Fundator oraz inne
zaproszone osoby głosem doradczym.

3. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy
Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.

4. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

§ 19

1. Regulamin pracy ustala, zmienia i zatwierdza przewodniczący Rady.
2. Członkowie Rady mają uprawnienia w zakresie wewnętrznego nadzoru działalności Fundacji. .
3. Rada pracuje na posiedzeniach, które mogą odbywać się również – za zgodą wszystkich członków

Rady – poza siedzibą Fundacji.
4. Koszty działalności Rady pokrywa Zarząd Fundacji.

§ 20
1. Kadencja Rady Fundacji trwa cztery lata
2. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
● śmierci,
● upływu kadencji,
● odwołania członka Rady Fundacji w drodze uchwały Członek Rady może zrezygnować na piśmie

z członkostwa w Radzie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych
w akcie założycielskim.

§ 22



1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 23

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego do spraw  sportu i turystyki.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady
Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§ 24

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
.…........................................
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Fundator


