STATUT FUNDACJI
POD NAZWĄ:
FUNDACJA BIELECKI ART
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą: FUNDACJA BIELECKI ART, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez: Janusza Bieleckiego oraz Spółkę SUPER KRAK S.A.,
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym Nr Rep. A 15556/2009,
sporządzonym przez notariusza Krzysztofa Maja w Kancelarii Notarialnej
w Krakowie przy ul. Grabowskiego 5/1 w dniu 25 września 2009 r.,
zmienionym następnie aktami notarialnymi nr Rep. A 16520/2009 i Rep. A
16871/2009 sporządzonymi przez notariusza Krzysztofa Maja w Kancelarii
Notarialnej w Krakowie przy ul. Grabowskiego 5/1, działa na podstawie
przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja ma osobowość prawną.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§2
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
§3
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.
§4
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
kultury.
Cele i zasady działania Fundacji
§5
Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju kultury, sztuki, nauki oraz
sportu, a w szczególności udzielanie twórcom, naukowcom i sportowcom pomocy
materialnej, promocyjnej i technicznej.
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§6
1. Realizacja celów statutowych Fundacji następuje poprzez nieodpłatną
i odpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje:
1) przyznawanie nagród oraz stypendiów utalentowanym twórcom,
naukowcom i sportowcom,
2) wspieranie finansowe i organizacyjne osób bądź instytucji
zajmujących się kulturą, sportem lub działalnością naukową,
w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
3) realizowanie projektów edukacji kulturalnej i artystycznej,
w szczególności muzycznej;
4) działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki;
5) działania na rzecz rozwoju nauki i sportu.
3. Odpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje:
1) organizowanie / współorganizowanie wydarzeń kulturalnych,
w szczególności festiwali i koncertów muzycznych;
2) prowadzenie działalności wydawniczej;
3) produkcję i sprzedaż nagrań muzycznych i filmowych,
4) działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki;
5) działania na rzecz rozwoju nauki i sportu.
Działalność gospodarcza
§7
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność
w zakresie:
1)
2)
3)
4)
5)

przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (56.2)
działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
i podobna działalność; działalność portali internetowych (63.1),
reklama (73.1)
badanie rynku i opinii publicznej (73.2).

Majątek i dochody Fundacji.
§8
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 110 000
zł (sto dziesięć tysięcy złotych), z którego to Funduszu przeznacza się kwotę
60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) na działalność gospodarczą.
2. W skład majątku Fundacji wchodzić będzie także inne mienie nabyte przez
Fundację w toku działania.
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§9
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,
3. dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych na jej
rzecz,
4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
5. działalności gospodarczej
6. odsetek z lokat bankowych.
§ 10
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą
być użyte na realizację celów Fundacji tylko zgodnie z wolą spadkodawców
lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji, za uprzednią zgodą Fundatorów.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Zgoda o której mowa w ust. 2 będzie wyrażona w formie uchwały Fundatorów
podjętej jednomyślnie. W przypadku braku jednomyślności stosuje się zapis
§12 ust.6. zdanie drugie.
Zarząd Fundacji
§ 11
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§ 12
1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób (w tym Prezesa Zarządu),
powoływanych przez Fundatorów na 2 letnią kadencję. Fundatorzy ustalą
treść i podpiszą z powołanymi członkami Zarządu umowy, na podstawie
których powołane osoby będą wykonywały swoje obowiązki.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. O ś w i a d c z e n i a w o l i w i m i e n i u F u n d a c j i s k ł a d a j ą : w p r z y p a d k u
jednoosobowego Zarządu Prezes Zarządu, a w przypadku wieloosobowego
Zarządu, Prezes Zarządu wraz z drugim członkiem Zarządu.
4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany przez Fundatorów przed
upływem kadencji.
5. Odwołanie jest skuteczne w terminie określonym w decyzji o odwołaniu.
6. Wszystkie decyzje Fundatorów dot. powołania i odwołania członków Zarządu
oraz ustalenia treści umów określających warunki, na jakich powołani
członkowie Zarządu będą wykonywali swoje obowiązki, zapadać będą w
formie uchwały Fundatorów, podjętej jednogłośnie. W przypadku braku
jednomyślności pomiędzy Fundatorami decyduje głos Fundatora Janusza
Bieleckiego, natomiast w razie likwidacji Fundatora „SUPER KRAK” S.A. lub
śmierci Fundatora Janusza Bieleckiego decydować będzie drugi Fundator.
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§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) opracowywanie rocznych planów działania Fundacji wraz z planami
finansowymi (budżetem) na rok następny, nie później niż do dnia 30
listopada każdego roku i przedkładanie ich w tym terminie Fundatorom
celem zatwierdzenia. Decyzje w sprawie zatwierdzenia zapadać będą w
formie uchwały Fundatorów podjętej jednomyślnie. W przypadku braku
jednomyślności stosuje się zapisy § 12 ust. 6 zdanie drugie niniejszego
Statutu.
b) uchwalanie regulaminów organizacyjnych,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych dla
Fundatorów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, za
uprzednią zgodą Fundatorów,
g) występowanie do Fundatorów z wnioskiem w sprawie zmian statutu
Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje podejmowane są na
posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków
obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos
Prezesa. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie
Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.
5. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Fundatorom
pełne sprawozdanie z działalności Fundacji i sprawozdanie finansowe za rok
poprzedni. Niezależnie od tego, Zarząd składa Fundatorom okresowe
sprawozdania, na ich każdorazowy wniosek, w terminie 30 dni od dnia
zgłoszenia przez Fundatorów takiego wniosku, w zakresie wskazanym w tym
wniosku. Decyzje Fundatorów w sprawie w/w wniosków zapadają w formie
uchwał Fundatorów, podejmowanych jednomyślnie. W przypadku braku
jednomyślności stosuje się zapisy §12 ust. 6 zdanie drugie niniejszego
Statutu.
Zmiana Statutu lub celu Fundacji
§ 14
Zmian w Statucie Fundacji dokonują Fundatorzy, na podstawie podjętej przez
nich jednomyślnie uchwały i mogą one dotyczyć każdego z jego zapisów. W
przypadku braku jednomyślności stosuje się zapisy § 12 ust. 6 zdanie drugie
niniejszego Statutu. W takim samym trybie może nastąpić zmiana celów
Fundacji.
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Połączenie z inną fundacją
§ 15
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów. Połączenie takie wymaga zgody Fundatorów. Decyzja Fundatorów dot.
wyrażenia tej zgody będzie podjęta w formie jednomyślnej uchwały Fundatorów.
W przypadku braku jednomyślności stosuje się zapisy §12 ust. 6 zdanie drugie
niniejszego Statutu.
Likwidacja Fundacji
§ 16
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku,
a także w przypadku, gdy decyzję o likwidacji podejmą w drodze
jednomyślnej uchwały Fundatorzy.
2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują w drodze jednomyślnej uchwały
Fundatorzy. W przypadku braku jednomyślności w wyżej określonych
przypadkach stosuje się zapis §12 ust. 6 zdanie drugie niniejszego Statutu.
§ 17
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji będą przeznaczone
na cele, którym służyło powołanie niniejszej Fundacji.

Powyższy tekst jednolity Statutu
sporządzono w dniu 23 stycznia 2013 r.
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