STATUT FUNDACJI „Art-On”

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja „Art-On” działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności
ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203, z późniejszymi
zmianami) o fundacjach oraz niniejszego statutu, zwanego dalej Statutem.
2. Fundacja została ustanowiona przez Natalię Komar i Marcina Piątyszka, zwanych dalej
Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez Joannę Baszkowską-Wójtowicz – w
siedzibie Kancelarii Notarialnej prowadzonej w Poznaniu przy ulicy Kościuszki 102a/2 dnia
14.06.2013 r., zapisanym w repertorium A nr 254 /2013.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
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.
4.Dla wykonywania swoich zadań Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki,
zakłady i oddziały w kraju i za granicą, łączyć się z innymi fundacjami oraz tworzyć i
uczestniczyć we wszelkich organizacjach oraz podmiotach gospodarczych, w tym w
spółkach kapitałowych i osobowych w kraju i za granicą oraz w spółdzielniach.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Ministrem właściwym ze względu na cele statutowe Fundacji jest minister właściwy ds.
kultury i dziedzictwa narodowego.
§4

1. Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę o wzorze
określonym przez Zarząd Fundacji
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§5
Celem Fundacji jest wspieranie działań kulturalno-oświatowych w zakresie kreowania
zainteresowania sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem: muzyki, sztuki filmowej,
upowszechnianie polskiej kultury, propagowanie programów multimedialnych, aranżowanie
różnych grup społecznych w działaniu na rzecz kultury i sztuki, współpraca z lokalnymi
społecznościami, a także wzbogacanie kulturalnego życia miasta Poznania i Polski oraz
ochrona dóbr kultury i tradycji. Działalność Fundacji polega również na promowaniu sztuki
dawnej, jak i współczesnej. Działalność edukacyjna Fundacji Art-On, ma przybliżać
społeczeństwu wiedzę na temat sztuki w odniesieniu do nowych zjawisk w kulturze na

świecie. Celem Fundacji jest działalność kulturalno-oświatowa szczególnie w zakresie
wspierania, promocji i pomocy w rozwoju uzdolnionym artystycznie dzieciom i młodzieży, a
także dorosłym artystom i twórcom. Celem Fundacji jest również wspieranie i organizacja
działań w zakresie szeroko rozumianej edukacji, kultury i sztuki, z akcentem na
niwelowanie barier pokoleniowych, etnicznych, narodowościowych, związanych z
niepełnosprawnością lub zagrożeniem wykluczeniem społecznym oraz promocja inicjatyw
lokalnych i regionalnych podejmowanych w tym zakresie, a w szczególności:
• wspieranie rozwoju twórczego i kulturalnego dzieci, młodzieży, osób dorosłych i
seniorów
• działania na rzecz edukacji i animacji kultury, w szczególności działania plastyczne,
muzyczne, teatralne, fotograficzne, taneczne, ruchowe i performatywne
• działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i dostępu do kultury
• poznawanie i szerzenie wiedzy o polskiej kulturze i tradycji narodowej, sztuce
ludowej i regionalnej oraz promocja dziedzictwa kulturowego Polski za granicą,
• Aktywizacja kulturalna społeczeństwa lokalnego i propagowanie czynnego
uczestnictwa społeczeństwa w sztuce i kulturze.
• edukacja w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym działalność
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz odbudowa zerwanych i
wytworzenie nowych więzi społecznych w ramach społeczności lokalnych
• popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju,
• promocja integracji europejskiej poprzez kulturę oraz promowanie nowatorskich
przedsięwzięć edukacyjnych,
• poznawanie innych kultur, szerzenie wiedzy o innych kulturach, w duchu
poszanowania dla odmienności kulturowej i etnicznej,
• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
• działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka
• promocja i ochrona zdrowia oraz promocja działań prozdrowotnych w tym
sportowych
• pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości;
• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
§6
Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i płatnej działalności poprzez:
• organizację i prowadzenie warsztatów, kursów, konferencji, seminariów, spotkań,
szkoleń, projektów, plenerów, konkursów, happeningów, instalacji, performance,
wystaw, wernisaży, prezentacji, koncertów, festiwali i imprez kulturalnych oraz
innych działań edukacyjnych i kulturalnych w kraju i za granicą.
• prowadzenie placówek o charakterze edukacyjnym i/lub kulturalnym dla dzieci,
młodzieży, dorosłych i seniorów
• inicjowanie i organizację nowatorskich projektów edukacyjnych i artystycznych
tworzenie stron internetowych, portali, narzędzi internetowych, aplikacji mobilnych i
webowych
• tworzenie gier i narzędzi edukacyjnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów,
terapeutów i rodziców
• działania wzmacniające postawy aktywne i prospołeczne
• wspieranie działań na rzecz tolerancji i integracji
• organizowanie spotkań i warsztatów międzypokoleniowych dla rodzin i lokalnych
społeczności
• aktywizację twórczą i rozwój manualny dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów

• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, zapobieganie dyskryminacji i
wykluczeniu społecznemu osób w wieku 50+
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
• prowadzenie działalności wydawniczej,
• organizację wypoczynku o profilu edukacyjno-artystycznym
• promocję talentów,
• pozyskiwanie sponsorów,
• promowanie wolontariatu i działań na rzecz społeczności lokalnych
• prowadzenie w środowisku rodzinnym działalności o charakterze asysty rodzinnej,
pomocy socjalnej, psychoedukacyjnej, resocjalizacyjnej, psychologicznej i
psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych zagrożonych wykluczeniem
społecznym, dotkniętych biedą, bezrobociem i problemami wychowawczymi z
dziećmi, uzależnionych, niepełnosprawnych,
• prowadzenie punktów konsultacyjnych dla rodzin
2.
Fundacja może realizować swoje cele poprzez działania wykonywane w całości bądź
w części samodzielnie lub poprzez osoby trzecie w oparciu o stosunek prawny łączący
takie podmioty z Fundacją.
3. Dla osiągnięcia swych celów, Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
4. Podczas realizacji swych celów, jednakże bez zmiany ich zakresu Fundacja może w
szczególności:
a) publikować i rozpowszechniać materiały dotyczące pracy Fundacji, w tym nagrania, jak i
korzystać z innych form przekazu;
b) przyjmować, zarządzać i przydzielać subwencje i darowizny otrzymane przez Fundację
na realizację celów Fundacji, na warunkach dołączonych do takich subwencji i darowizn;
c) gromadzić, koordynować i udostępniać informacje odnoszące się do działalności
Fundacji;
d) promować i organizować współpracę, w zakresie realizacji celów Fundacji, z podmiotami
zajmującymi się realizowaniem takich samych bądź zbliżonych celów.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§7
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych),
który został przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§8
1. Przychody Fundacji mogą też pochodzić z:
a. majątku Fundacji;
b. darowizn, spadków, zapisów;
c. dotacji i subwencji;
d. aukcji, loterii, zbiórek i imprez publicznych;
e. odsetek bankowych;
f. innych źródeł przychodów przewidzianych prawem.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona na realizację celów
statutowych, w tym również na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
3. Dochody pochodzące z darowizn, spadków lub zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile darczyńcy nie postanowili inaczej.

Rozdział IV. Władze Fundacji.
§9
1. Władzami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonywanie swojej funkcji,
określone w odrębnej umowie zawartej z Fundacją.
3. Fundatorzy mogą zdecydować o utworzeniu organu kontroli wewnętrznej Fundacji.
§ 10
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa Fundacji.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz, w przypadku kolegialnego Zarządu,
również Wiceprezesa Zarządu, powołują Fundatorzy zgodnym oświadczeniem woli na czas
nieokreślony. Mandat członków Zarządu nie wygasa wskutek zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za dany rok obrotowy.
3. Każdy z członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, może być odwołany przed końcem
kadencji przez Fundatorów, zgodnym oświadczeniem woli.
4. Członkostwo w Zarządzie, w tym pełnienie funkcji Prezesa Fundacji, ustaje również w
następujących przypadkach:
a. złożenia Fundacji pisemnego oświadczenia o rezygnacji
b. z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia powodującego utratę praw obywatelskich
c.z chwilą śmierci
§ 11
1. Działalnością Fundacji i jej reprezentacją na zewnątrz zajmuje się Zarząd Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
b. realizacja celów statutowych
c. przyjmowanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań merytorycznych oraz sprawozdań
finansowych,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia
g. składanie Fundatorom wniosku o zmianę statutu
h. wnioskowanie o połączenie, bądź likwidację Fundacji
i. podejmowanie decyzji i działań związanych z bieżącą działalnością Fundacji we wszelkich
sprawach nie przekazanych wyraźnie do kompetencji innych organów.
§ 12
W przypadku, gdy Zarząd jest organem kolegialnym:
1. pracami Zarządu kieruje wybrany przez Fundatorów Prezes Zarządu,
2. posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał,
3. posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na żądanie
Fundatora, co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem jego odbycia,
4. w uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 3 powyżej, może być
skrócony,
5. posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez formalnego zwołania w przypadku, gdy
obecni są wszyscy członkowie Zarządu i żadna z obecnych osób nie wyrazi sprzeciwu co do
jego odbycia.
6. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością
głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Rozdział V. Sposób reprezentacji oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych.
§ 13
1. Reprezentować Fundację na zewnątrz mogą samodzielnie Prezes Fundacji lub
Wiceprezes Fundacji.
2. Pozostali członkowie Zarządu mogą reprezentować Fundację wyłącznie wspólnie z
Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 14
1. Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy zgodnym oświadczeniem woli.
2. Zmiany w statucie mogą w szczególności dotyczyć konkretyzacji celów lub ich
rozszerzenia jak i wyłączenia.
§ 15
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania swoich
celów
2. W sprawach połączenia się z inną fundacją decyzję podejmują Fundatorzy z własnej
inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji zgodnym oświadczeniem woli.
3. Połączenie następuje przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o utworzeniu i
likwidacji Fundacji.
§ 16
1. Fundacja ulega likwidacji na podstawie decyzji Fundatorów wyrażonej pod rygorem
nieważności w formie pisemnej.
2. Postanowienia Statutu dotyczące członków Zarządu stosuje się odpowiednio do
likwidatorów Fundacji.
3. Likwidatorzy w okresie likwidacji podejmują wszelkie czynności faktyczne i prawne
zmierzające do zakończenia interesów Fundacji, ściągnięcia wierzytelności i wykonania
zobowiązań Fundacji.
4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji informuje ministra właściwego do spraw kultury i
dziedzictwa narodowego.
§ 17
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Poznań, 02.11.2017

