Statut
Fundacji Win-Win

ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja Win-Win, zwana w dalszej części statutu Fundacją, została
ustanowiona 08 lutego 2012 roku w Toruniu, przez Piotra Wielgusa, zwanego
dalej Fundatorem.
2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz. U. 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r., Nr 234, poz.
1536 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§2
1. Fundacja otrzymuje nazwę „Win-Win”.
2. Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest Głogowo w
Województwie Kujawsko-Pomorskim.
3. Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
4. Fundację powołano na czas nieokreślony.
§3
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w języku angielskim.
3. Fundacja może dla realizowania celów statutowych, decyzją Zarządu tworzyć
jednostki organizacyjne.
§4
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

ROZDZIAŁ II.
Cele i formy działania
§5
1. Cele Fundacji:


Rozwój i promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego;



Wspieranie i promocja polskich twórców;



Promocja polskiego dorobku artystycznego w Polsce i na świecie;



Wspieranie nowatorskich inicjatyw kulturalnych;



Prezentacja światowego dorobku artystycznego polskiej publiczności;



Wspieranie wszelkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej;



Tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia;



Pobudzanie twórczego ruchu w środowiskach nieprofesjonalnych twórców
kultury oraz w miejscach z trudnym dostępem do kultury;



Inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury;



Stwarzanie

warunków

uczestnictwa

w

kulturze

osobom

wykluczonym

społecznie;


Popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej;



Edukacja kulturalna;



Edukacja artystyczna;



Rozwój kompetencji kadr kultury;



Edukacja społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury;



Oświata, edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży;



Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;



Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;



Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;



Przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu pochodzenia, rasy, wieku, płci,
orientacji seksualnej, położenia ekonomicznego, religii i przekonań;



Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;



Ochrona przyrody i środowiska;



Promocja i rozwój regionu Kujawsko-Pomorskiego i miasta Torunia.
§6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


Realizowanie projektów wspierających i promujących polskich twórców i polski
dorobek artystyczny;



Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków finansowych, wspierających polskich
twórców i organizację wydarzeń kulturalnych;



Organizowanie wydarzeń artystycznych;



Organizowanie prezentacji polskich twórców w Polsce i za granicą;



Organizowanie wszelkich imprez związanych z promocją, upowszechnianiem i
prezentacją kultury i sztuki, w tym wystaw, pokazów, spektakli, koncertów,
festiwali;



Finansowe i niefinansowe wspieranie wszelkich kierunków i przejawów
działalności kulturalnej w szczególności twórców i organizacji kulturalnych;



Inicjowanie, prowadzenie, finansowanie i organizowanie działań kulturalnych;



Prowadzenie działań edukacyjnych;



Prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych;



Fundowanie stypendiów;



Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie,
remontach lub modernizacjach „ośrodków kultury”;



Prowadzenie „ośrodków kultury”



Prowadzenie programów badawczych;



Działalność edukacyjną, promocyjną, informacyjną i poligraficzną, w tym
opracowywanie i druk materiałów, broszur, książek, opracowań, plakatów,
tworzenie

materiałów

przygotowanie

i

audiowizualnych,

rozpowszechnianie

stron

innych

internetowych,

materiałów

o

a

także

charakterze

edukacyjnym, informacyjnym lub promocyjnym;


Działalność wydawniczą;



Produkcję dzieł artystycznych, w tym filmów, spektakli, płyt DVD i CD,
albumów, itp.;



Prowadzenie serwisów internetowych;



Organizowanie aktywnego i twórczego wypoczynku dzieciom i młodzieży



Angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów
Fundacji;



Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji;



Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami o
podobnych założeniach programowych;



Zorganizowanie i prowadzenie biur;



Fundacja może prowadzić odpłatną działalność statutową, z której przychód
jest w całości przeznaczany na działania statutowe.

2. Fundacja może wspierać działania innych osób prawnych lub fizycznych,
których działalność jest zbieżna z jej celami.
3. Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak
również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie
określonych zadań lub czynności.

ROZDZIAŁ III.
Majątek Fundacji
§7


Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 złotych
(słownie: tysiąc

złotych) oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez

Fundację w toku jej działania;


Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§8

1. Dochody Fundacji pochodzą z:


Wpłat donatorów



Świadczeń pieniężnych i rzeczowych



Dotacji



Wpłat wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne krajowe i zagraniczne



Darowizn



Spadków i zapisów



Subwencji



Grantów



Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych



Sprzedaży biletów i materiałów



Z wszelkich dochodów z majątku Fundacji, w tym odsetek bankowych.

ROZDZIAŁ IV.
§9
Władze i struktura organizacyjna
1. Władzami fundacji są:
a)
b)

Rada Fundacji,
Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach
tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z
uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
§ 10
Rada Fundacji
1.

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2.

Rada Fundacji składa się od dwóch do czterech członków.

3.

Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków

Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu
Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4.

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 Fundacji.
5.

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z

członkostwa lub śmierci członka Rady.
6.

Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w

Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7.

W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji

lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją –
członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas
pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
8.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady

kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy
zebraniom Rady.
9. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
10. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
11. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów,
w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 11

Zadania Rady
1.

Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

2.

Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu.

3.

Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i

udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4.

Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5.

Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
§ 12
Zarząd Fundacji
1. Zarząd składa się z trzech członków w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i
Członka Zarządu.
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
3. Kadencja

Zarządu

trwa

cztery

lata,

przy

czym

ilość

kadencji

jest

nieograniczona.
4. W kolejnych kadencjach skład Zarządu powołuje ustępujący Zarząd.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje przed upływem kadencji w przypadku śmierci
członka lub złożenia pisemnej rezygnacji.
6. Prezes Zarządu może odwołać pozostałych członków Zarządu przed upływem
kadencji.
7. W przypadku śmierci, ustąpienia lub odwołania członka Zarządu, prawo
powołania nowego członka przysługuje Prezesowi Zarządu.
8. W przypadku śmierci lub ustąpienia Prezesa Zarządu, funkcję Prezesa Zarządu
obejmuje Wiceprezes Zarządu.
9. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu. W przypadku równiej liczby
głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.

§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz
2. Do zadań i kompetencji Zarządu należą w szczególności:



Nadzór nad działalnością Fundacji



Dokonywanie zmian statutu Fundacji



Ustalanie ogólnych kierunków działania Fundacji;



Decydowanie w sprawach podziału, łączenia bądź likwidacji Fundacji .



Organizowanie i prowadzenie działalności Fundacji zgodnie z jej statutem i
obowiązującymi przepisami;



Decydowanie w sprawach majątkowych Fundacji;



Ustanawianie pełnomocników Fundacji;



przyjmowanie i zwalnianie pracowników zatrudnionych przez Fundację a także
decydowanie w innych sprawach osobowych tych pracowników, wynikających
z przepisów prawa.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.
4. Zarząd określa wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków
przeznaczonych na wynagrodzenia.
§ 14
1. Do

reprezentowania

Fundacji

oraz

pełnomocnictw i składania oświadczeń

zawierania

umów,

udzielania

woli we wszystkich sprawach

majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub
dwóch pozostałych członków Zarządu, działających łącznie.
2. Do składania wniosków, pism, wyjaśnień w sprawach innych niż majątkowe,
wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.
3. Zarząd

może

powołać

pełnomocników

do

prowadzenia

pełnomocnictwem spraw, w tym do składania oświadczeń woli.

ROZDZIAŁ V.
Postanowienia końcowe
§ 15

określonych

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, większością dwóch
trzecich głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na realizację celów
statutowych Fundacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Fundacji.
§ 16
Postanowienia niniejszego statutu obowiązują od dnia zarejestrowania
Fundacji.

