
TEKST JEDNOLITY STATUTU

Fundacji działającej pod nazwą Fundacja Sztuka Wolności

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Sztuka Wolności, dalej zwana Fundacją. 
2. Fundacja ustanowiona została przez Olgę Żmijewską, zwaną dalej Fundatorką, w dniu 30.01.2018 r
aktem  notarialnym  pod  numerem REPERTORIUM  A  nr  1266/2018  r   w Kancelarii  Notarialnej  w
Olsztynie  przy  ul. Erwina Kruka 18/4 10 – 540 Olsztyn  i  działa na podstawie ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991 r. nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

§ 2
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki
społecznej.
3. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym na jej nazwę wraz z danymi identyfikacyjnymi
Fundacji. 

§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest Idzbark (pow. Ostródzki)
2.  Terenem  działalności  Fundacji  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej,  przy  czym  w  zakresie
niezbędnym  do  właściwego  realizowania  celów  może  ona  prowadzić  działalność  poza  granicami
Rzeczypospolitej  Polskiej  
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. 
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 
w wybranych językach obcych. 

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 4
Cele

1.  Fundację  powołuje  się  mając  na  względzie  potrzebę  wspierania  rozwoju  regionalnego  poprzez
wspomaganie różnorodnych form aktywności  lokalnej,  w szczególności  podnoszenie świadomości  i
wiedzy obywatelskiej w tym dzieci i młodzieży, promocję przedsiębiorczości, wzmocnienie aktywności
zawodowej  i  społecznej  oraz  przeciwdziałanie  bezrobociu,  w  tym  osób  narażonych  na  ryzyko
wykluczenia  społecznego.  Ponadto  celem Fundacji  jest  wspieranie  porozumienia  między  narodami
przez wspieranie polsko-niemieckiej współpracy i wymiany kulturowej między Polską a Niemcami, przy
czym realizacja tego celu odbywać się będzie poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec i będzie
przyczyniała się do promowania dobrego imienia Republiki Federalnej Niemiec za granicą.
2. Cele Fundacji: 

1) promowanie idei i zasad społeczeństwa obywatelskiego;
2) wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, demokracji w Polsce;
3) wzmacnianie wolności osobistej i obywatelskiej;
4) wyrównywanie szans różnych grup społecznych;
5) promocja kultury i sztuki;
6) emancypacja kobiet;
7) promocja proaktywności i przedsiębiorczości;
8) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii  osób wyrażona poziomem zatrudnienia

tych osób. Zatrudnienie, co najmniej 50%:
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a) osób bezrobotnych lub
b) osób z niepełnosprawnościami, lub
c) osób, o których mowa w art.  1 ust.  2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu

socjalnym, lub
d) osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach

socjalnych.
9) wspieranie  polsko-niemieckich  kontaktów,  działania  mające  na  celu  zachowanie  wspólnego

dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie kontaktów gospodarczych między Rzeczpospolitą Polską
a Republiką Federalną Niemiec, w szczególności  działania edukacyjne, seminaria, konferencje,
promowanie języka niemieckiego i rozpowszechnianie kultury niemieckiej w Polsce.

§ 5
Zasady i formy działania Fundacji

1. Fundacja prowadzi działania bezinteresownie i nie kieruje się w pierwszej kolejności celami 
komercyjnymi. Środki Fundacji mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe, o ile 
darowizny dokonane przez darczyńców nie zostaną przez nich przeznaczone na inne cele zgodnie z 
§ 12. Nie wolno przeznaczać środków na wsparcie osób w zakresie nieobjętym statutem Fundacji ani 
na niewspółmiernie wysokie wynagrodzenia.
2. Działania realizowane przez Fundację będą przyczyniały się do wspierania poniższych zagadnień 
horyzontalnych: 

1) swobód obywatelskich, równości szans i solidarności pomiędzy różnymi grupami społecznymi; 
2) rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji;
3) zrównoważonego rozwoju i ekologii;
4) współpracy ponadnarodowej, i porozumienia ponad podziałami na narodowości;
5) równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób z terenów wiejskich i 
miejskich; 
6) promocji i rozwoju kultury i sztuki;
7) rozwoju lokalnego;
8) dialogu pomiędzy różnymi grupami społecznymi oraz komunikacji bez przemocy;
9) poszerzania horyzontów i dostępu do wiedzy
10) umacniania proaktywności i przedsiębiorczości. 

§ 6
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
1. Działalność edukacyjną, organizowanie szkoleń, warsztatów i kursów;
2.  Opracowywanie,  rozpowszechnianie  i  realizowanie  nowatorskich  programów  edukacyjnych  i
nowatorskich form kształcenia;
3.  Organizowanie  odczytów,  seminariów,  sympozjów,  konferencji  i  paneli  nie mających charakteru
kształcenia ustawicznego;
4. Stwarzanie możliwości wszelkiego rodzaju wymiany, poszerzenia horyzontów, poznawania innych
modeli życia i światopoglądów; 
5. Działalność i badania naukowe;
6. Identyfikację i promocję najlepszych praktyk i rozwiązań z zakresu celów statutowych;
7. Inicjowanie dyskusji w przestrzeni publicznej;
8. Wspieranie zdolnych osób;
9. Wcielanie w życie idei wspólnoty europejskiej i porozumienia międzynarodowego;
10. Prowadzenie poradnictwa, konsultingu oraz działalności informacyjnej;
11.  Podejmowanie  działań  na  rzecz  osób  wykluczonych  społecznie  lub  narażonych  na  ryzyko
wykluczenia  społecznego,  w  tym  osób  starszych,  zagrożonych  uzależnieniami  
i patologiami, samotnych rodziców, bezrobotnych;
12. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki;
13. Udostępnianie i upowszechnianie owoców swojej działalności – np. w postaci publikacji, wystaw,
festiwali; 
14. Organizowanie, nawiązywanie i rozwijanie współpracy krajowej i międzynarodowej;
15. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz informatycznej i internetowej;

2



16. Organizowanie przedsięwzięć z zakresu kultury: pokazów filmowych, spektakli teatralnych, wystaw
itp. 
17. Organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych, turystycznych;
18. Tworzenie lokalnej infrastruktury dla działań obywatelskich;
19. Prowadzenie poradnictwa, konsultingu oraz działalności  informacyjnej dla pracowników i władz
administracji publicznej, polityków oraz sektora pozarządowego;
20. Prowadzenie działań poprawiających system edukacji,  ochrony zdrowia, postaw obywatelskich  
i przedsiębiorczości;
21. Prowadzenie edukacji wielokulturowej i ekologicznej;
22. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
23. Dążenie do zachowania kultury i tradycji regionu Warmii i Mazur;
24. Rewitalizację obszarów miejskich i wiejskich;
25. Opracowywanie i wdrażanie produktów turystycznych;
26. Działania z zakresu wspomagania rozwoju obszarów wiejskich;
27. Gromadzenie danych i informacji oraz prowadzenie działalności badawczej;
28.  Opracowywanie  koncepcji,  planów i  innych dokumentów na  rzecz  organizacji  pozarządowych,
samorządów terytorialnych, miast, gmin, sołectw oraz mikro- i małych przedsiębiorstw;
29.  Udzielanie  pomocy  organizacyjnej,  technicznej  i  intelektualnej  osobom  i  jednostkom
organizacyjnym, pragnącym zdobyć wiedzę w społeczeństwie obywatelskim, a także podejmującym
działania na rzecz aktywnego udziału w życiu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 
30. Udzielanie stypendiów/grantów osobom fizycznym lub darowizn/grantów na rzecz osób prawnych
realizujących w swojej działalności cele zbliżone do celów statutowych Fundacji;
31. Działania w zakresie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji;
32. Podejmowanie działań na rzecz promocji RP za granicą;
33. Pozostałą działalność w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celów statutowych Fundacji.

§ 7
1.  Cele  Fundacji  realizowane  są  także  poprzez  współpracę  z  osobami  i  instytucjami  krajowymi  
i  zagranicznymi  prowadzącymi  działalność  w zakresie  objętym celami  Fundacji,  w szczególności  z
władzami szczebla krajowego, regionalnego oraz jednostek samorządu terytorialnego. 
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. Fundacja zapewni
wsparcie opisane w zdaniu 1, o ile wspomagany podmiot spełni określone warunki, tj. zobowiąże się
m.in. do:  

a) wykorzystania środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem;
b) złożenia Fundacji sprawozdania na temat sposobu wykorzystania otrzymanych środków
oraz, według uznania Fundacji,
c) do wskazywania Fundacji jako podmiotu udzielającego wsparcia finansowego w sposób ogólnie
rozpoznawalny dla osób trzecich podczas realizacji projektów.

3.  Fundacja  realizuje  cele  statutowe  także  poprzez  członkostwo  w  organizacjach  zrzeszających
fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji. 

§ 8
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nią lub dla
samej Fundacji. 
2. Wyróżnienia oraz sposób ich przyznawania określa Zarząd Fundacji. 
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Rozdział III
Majątek i gospodarka finansowa Fundacji

§ 9

Majątek  Fundacji  stanowi  jej  fundusz  założycielski  w  kwocie  2200  złotych  (słownie:  dwa  tysiące
dwieście złotych), przy czym  1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

§ 10
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

1. Darowizn, spadków, zapisów,
2. Dotacji, subwencji oraz grantów,
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. Dochodów z majątku Fundacji;
5. Dochodów z działalności gospodarczej Fundacji

§ 11
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 12
1. O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji. 
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji
3.  Przyjęcie  darowizny  lub  spadku  nie  może  powodować  przejęcia  przez  Fundację  długów
przewyższających wartość mienia przyjmowanego. 

                                                                            §13 
1. Fundacja  może  prowadzić  działalność  gospodarczą,  z  tym,  że  cały  dochód  uzyskany  z  tej
działalności będzie przeznaczony na działalność statutową. 
2. Fundacja  jest  podmiotem,  który  nie  dystrybuuje  zysku  lub  nadwyżki  bilansowej  pomiędzy
udziałowców,  akcjonariuszy  lub  pracowników.  Zysk  Fundacji  jest  przeznaczony  na  wzmocnienie
potencjału przedsiębiorstwa, jako kapitał niepodzielny – nie mniej niż 5% oraz w określonej części na
reintegrację  zawodową  i  społeczną  lub  na  działalność  pożytku  publicznego  prowadzoną  na  rzecz
społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo – nie mniej niż 5%
3. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresach, o których mowa w załączniku nr 1 do
niniejszego statutu.  

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 14
Organami Fundacji są: 

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem"

§ 15
Zarząd Fundacji

1.Zarząd składa się z 2 osób, w tym Prezesa, który kieruje pracami Zarządu;
2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat;
3. Skład pierwszego Zarządu powołuje Fundator;
4. Po upływie kadencji skład nowego zarządu wybiera obecny Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały;
5. Funkcję członka Zarządu w tym prezesa można pełnić przez więcej niż jedną kadencję;
6. Fundator może zostać Członkiem Zarządu. 
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7.  Członkowie  Zarządu  Fundacji  mogą  otrzymywać  wynagrodzenie  nie  większe  niż  wysokość  3-
krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

§ 16
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) Uchwalanie regulaminów,
c) Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) Ustalanie  wielkości  zatrudnienia  i  wysokości  środków  na  wynagrodzenia  pracowników

Fundacji,
e) Podejmowanie  decyzji  we  wszelkich  sprawach  nieprzekazanych  do  kompetencji  innych

organów,
f) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z

inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego

członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 
4. Z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał;
7. Zarząd  może  powoływać  pełnomocników  do  kierowania  wyodrębnionego  obszaru  spraw

należących do zadań Fundacji.

§ 17
Do oświadczenia woli w imieniu Fundacji, uprawniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes działający
samodzielnie. 

Rozdział V
Rada Pracowników Fundacji

§ 18
1. W przypadku zatrudnienia przez Fundację pracowników tworzy się Radę Pracowników Fundacji
2. Rada  Pracowników  Fundacji  składa  się  ze  wszystkich  pracowników  (zwanych  dalej  Członkami
Rady).
3. Rada  Pracowników  Fundacji  wybiera  ze  swojego  grona  Przewodniczącego.  Wybór  odbywa  się
zwykłą większością głosów.
4. Członkiem Rady Pracowników Fundacji staje się każdy pracownik Fundacji zatrudniony w niej na
podstawie umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej, a przestaje nim być w momencie rozwiązania
umowy.
5. Rada Pracowników Fundacji stanowi ciało konsultacyjno-doradcze, a jej uchwały nie mają mocy
wiążącej, mają jedynie charakter opiniodawczy.
6. Członkowie Rady mogą składać rezygnacji z pełnionej funkcji. 

§ 19

1. Rada Pracowników Fundacji odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na rok.
2.  Przewodniczący  Rady  Pracowników  Fundacji  zwołuje,  organizuje  jej  posiedzenia  i  kieruje  ich
przebiegiem. 

5



3. Przewodniczący Rady Pracowników Fundacji ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady oraz umieścić
określoną  sprawę  w  porządku  obrad  na  pisemny  wniosek  co  najmniej  dwóch  członków  Rady
Pracowników Fundacji oraz na wniosek Zarządu Fundacji. Posiedzenie powinno odbyć w ciągu dwóch
tygodni od dnia złożenia wniosku.
4. W przypadku, gdy posiedzenie Rady Pracowników Fundacji nie zostanie zwołane zgodne z ust. 3
prawo do jego zwołania przysługuje wnioskodawcom. 
5. Uchwały Rady Pracowników Fundacji mogą być podjęte w trakcie posiedzenia Rady, a także bez
odbycia  posiedzenia,  w  drodze  pisemnego  głosowania  lub  przy  wykorzystaniu  środków
bezpośredniego  porozumiewania  się  na  odległość,  gdy  wszyscy  członkowie  Rady  Pracowników
Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6.  Członkowie  Rady  Pracowników  Fundacji  mogą  brać  udział  w  podejmowaniu  uchwał  Rady
Pracowników  Fundacji  oddając  swój  głos  na  piśmie  za  pośrednictwem  innego  członka  Rady
Pracowników  Fundacji,  gdy  uchwała  nie  dotyczy  spraw  wprowadzanych  do  porządku  obrad  na
posiedzeniu Rady Pracowników Fundacji.
7. Uchwały Rady Pracowników Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W razie
równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 20

1. Do kompetencji Rady Pracowników Fundacji należą w szczególności sprawy dotyczące:
a) Opiniowania wniosków Zarządu, 
b) Konsultowania decyzji podejmowanych przez Zarząd, 
c) Opiniowania rocznych planów Fundacji;

Rozdział VI
Zmiany Statutu

§ 21
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
2. Zmiany  statutu  mogą  dotyczyć  celów,  dla  realizacji,  których  Fundacja  została  ustanowiona  i

określonych w akcie założycielskim

Rozdział VII
Połączenie i likwidacja Fundacji

§ 22
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach na warunkach określonych umową 
obu Fundacji.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zostać zmieniony cel Fundacji. 
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w 
drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora. 

§ 23
1. Fundacja  ulega  likwidacji  w  razie  osiągnięcia  celów,  po  wyczerpaniu  środków  finansowych  i

majątku.
2. Likwidację  Fundacji  przeprowadza  likwidator  powołany  przez  Zarząd  Fundacji  w  drodze

jednomyślnej uchwały. 
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania

skutków prawnych wymaga zatwierdzenia Fundatora. 
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4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji  Fundacji  mogą być przekazane na rzecz działających  
w organizacji pozarządowych o zbliżonych celach. 

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 24
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Statutem  mają  zastosowania  postanowienia  ustawy  
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. 

§ 25
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Załącznik nr 1 

7



do  Statutu Fundacji Sztuka Wolności
 
1. Niniejszy załącznik stanowi integralną część Statutu Fundacji Sztuka Wolności 
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w następujących zakresach: 

1 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

2 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 

3 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 

4 58.11.Z Wydawanie książek 

5 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

6 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

7 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

8 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

9
64.99.Z  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

10 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

11 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 

12 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

13 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

14
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 
technicznych

15 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 

16 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 

17
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

18 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 

19 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

20
82.99 Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 

21 85.10.Z.Wychowanie przedszkole 

22 85.14. Z. Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego

23 85.20.Z Szkoły podstawowe 
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24 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

25 85.59 A Nauka języków obcych

26 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

27 85.60 Z Działalność wspomagająca edukację 

28 88.91.Z  Opieka dzienna nad dziećmi 

29 88.99.Z.Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

30 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

31 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 

32 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

33 94.11. Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 

34 94.12 Z Działalność organizacji profesjonalnych 

35 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

36 96.09. Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 
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