STATUT FUNDACJI
WSPIERANIA MŁODZIEŻY „TALENTUM”
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja Wspierania Młodzieży „TALENTUM”, zwana dalej: „Fundacją” ustanowiona
została przez Polchar sp. z o.o. z siedzibą w Policach, zwaną dalej: „Fundatorem”, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Cezarego Borysa Potamana, w Kancelarii
Notarialnej w Szczecinie, przy ul. 5-go Lipca 9/1, w dniu 23.10.2014 r., Rep. A Nr
7783/2014.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(t.j. z dnia 17 maja 1991 roku, Dz.U. Nr 46, poz. 203 z poźn. zmianami) oraz ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami) oraz niniejszego Statutu.
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.
§ 4.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz może posługiwać
się znakiem graficznym.
5. Fundacja może używać nazwy skróconej „Fundacja TALENTUM”.
6. Wzór pieczęci i znaków graficznych zatwierdza Zarząd Fundacji.
1.
2.
3.
4.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 5.
1. Głównym celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w
szczególności inicjatyw w zakresie edukacji, kultury, promocji i pomocy w rozwoju
młodzieży uzdolnionej artystycznie, a także wspieranie osób niepełnosprawnych.
2. Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są zadania w zakresie:
a) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
c) działalności charytatywnej,
d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) promocji i organizacji wolontariatu.
§6
1. Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie inicjując i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo
lub finansowo) oraz samodzielnie realizując:
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1) organizację koncertów, imprez muzycznych oraz innych przedsięwzięć artystycznych
z udziałem młodzieży,
2) organizację warsztatów muzycznych, plastycznych, kursów i szkoleń,
3) wspieranie i organizowanie konkursów, przesłuchań, festiwali,
4) wspieranie działalności zespołów artystycznych, w tym Szczecińskiej Młodzieżowej
Orkiestry Kameralnej „Smok”,
5) poszukiwanie, rozwijanie i promowanie talentów artystycznych,
6) promowanie młodych artystów w kraju i zagranicą,
7) finansowanie i wspieranie organizacji wyjazdów dla utalentowanej artystycznie
młodzieży,
8) finansowanie zakupów materiałów nutowych, instrumentów muzycznych, akcesoriów
muzycznych i plastycznych,
9) wsparcie innych, niż własne projektów artystycznych realizujących cele Fundacji,
10) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, a także organizacjami rządowymi,
samorządowymi i pozarządowymi, w tym krajowymi i zagranicznymi, których
działalność jest powiązana z celami fundacji,
11) gromadzenie wokół celów i idei Fundacji artystów, działaczy, dydaktyków oraz innych
osób,
12) rozwój kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami artystycznymi oraz
podmiotami o podobnych celach działania,
13) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
14) działalność fonograficzna i wydawnicza,
15) inicjowanie dodatkowych form działalności, służących celom Fundacji.

1.
2.

§ 7.
Fundacja może prowadzić działalność samodzielnie, bądź we współpracy z innymi
podmiotami o podobnych celach działania w kraju i za granicą.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych
i prawnych oraz instytucji, których działalność jest zbieżna z jej celami.

§ 8.
Fundacja może zatrudniać pracowników do realizacji swoich zadań.

1.
2.

§ 9.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów statutowych.
Dochód z działalności Fundacji w całości przeznaczony jest na realizację jej celów
statutowych.
Majątek i dochody Fundacji

1.

2.
3.

§ 10.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000 zł (słownie: trzy
tysiące złotych), przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych).
Oprócz środków wymienionych w ust. 1, majątek Fundacji stanowić mogą środki
finansowe pochodzące z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
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b)
c)
d)
e)
f)

odsetek od lokat kapitału,
dotacji i subwencji oraz grantów,
dochodów z darów, zbiórek pieniężnych i imprez publicznych,
dochodów z majątku Fundacji,
dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 11.
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej.
§ 12.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili jego składania stan czynny
spadku przewyższa długi spadkowe.
§ 13.
Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów
statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.
§ 14.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów statutowych.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
a) Organizacja przedstawień artystycznych, np. koncertów muzycznych (Działalność
związana z wystawianiem przedstawień artystycznych PKD 90.01.Z, Działalność
wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych PKD90.02.Z),
b) Działania promocyjno-reklamowe (Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z),
c) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
d) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
e) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),
f) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
g) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
h) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.Z),
i) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).
§ 15.
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej: „Osobami bliskimi".
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji,
pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.

3

3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji,
pracowników Fundacji oraz osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby
bliskie.
§ 16.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
Władze Fundacji
§ 17.
1. Organem kierującym działalnością Fundacji oraz reprezentującym ją na zewnątrz jest
Zarząd.
2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz
planów finansowych,
b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
c) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
d) propagowanie celów, dla których powołano Fundacje,
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
f) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
g) występowanie z wnioskiem do Fundatora w sprawie zmian statutu Fundacji,
h) występowanie z wnioskiem do Fundatora w sprawie połączenia z inną fundacją lub
likwidacji Fundacji,
i) podejmowanie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji,
j) zatwierdzanie wzoru pieczęci i znaków graficznych Fundacji.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

§ 18.
Zarząd składa się z 5 członków, w tym jednego Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatora na czas nieokreślony.
Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania przez Fundatora lub śmierci członka
Zarządu.
Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) choroby, ułomności lub utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do sprawowania
funkcji,
c) nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu,
d) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są bezpośrednio przez Fundatora.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach dotyczących
zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem za kwotę nieprzekraczającą kwoty lub
wartości 500 zł wymagane jest współdziałanie dwóch (dowolnych) członków Zarządu,
działających łącznie. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich
sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania mieniem za kwotę
przekraczającą kwotę lub wartość 500 zł, wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu, w tym jednego Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
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§ 19.
1. Zarząd może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.
2. Zarząd - w drodze uchwały - może nadać godności honorowe szczególnie zasłużonym dla
Fundacji osobom fizycznym i prawnym.
Zmiana Statutu
§ 20.
Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
§ 21.
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.
Postanowienia końcowe
§ 22.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.
4. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
5. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.
6. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
7. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbliżone do celów Fundacji.
8. Wyłączną kompetencją Fundatora jest powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
zmiana statutu na wniosek Zarządu Fundacji oraz podejmowanie decyzji w sprawie
połączenia z inną fundacją i likwidacji Fundacji.
9. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za
rok ubiegły.
10. Rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym, pierwszy rok obrachunkowy kończy się
31.12.2015 r.
11. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd rejestrowy
w Szczecinie.

Szczecin, dnia 23.10.2014 r.
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