Statut Fundacji EVVIVA L'ARTE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja “Evviva L’arte”, zwana dalej „Fundacją”, została
ustanowiona przez Izabelę Michalską i Wawrzyńca Rymkiewicza, aktem notarialnym
sporządzonym przed Notariuszem Agatą Karnicką-Kawczyńską, w siedzibie Kancelarii
Notarialnej w Milanówku, przy ulicy Dębowej 4, w dniu 3 września 2015 r. za numerem
repertorium A 3764/2015.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku
o fundacjach (tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 46/91 r. poz. 203) ustawy
z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
3. Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i zagranicą.
4. Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.
5. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§3
1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
2. Fundacja może używać pieczęci okrągłej z nazwą Fundacji.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, w szczególności laureatom
konkursów oraz osobom zasłużonym dla Fundacji.
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ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§4
Celami Fundacji są:
1) rozwój i upowszechnianie literatury i czytelnictwa;
2) rozwój i upowszechnianie sztuk wizualnych;
3) rozwój i upowszechnianie kultury filmowej;
4) rozwój i upoweszchnianie kultury muzycznej;
5) podnoszenie kompetencji intelektualnych i twórczych oraz wyrównywanie
szans edukacyjnych członków różnych grup społecznych;
6) zwiększenie uczestnictwa członków społeczeństwa polskiego w kulturze
oraz kształtowanie świadomych i krytycznych postaw wobec dzieł kultury;
7) edukacja kulturalna, artystyczna i medialna;
8) promocja kultury polskiej za granicą.

§5
1. Dla osiągnięcia celów określonych w § 4 Statutu, Fundacja prowadzi następującą
działalność pożytku publicznego, w tym odpłatną i nieodpłatną:
1) wydaje książki, albumy, katalogi wystaw, czasopisma, periodyki oraz inne
publikacje;
2) organizuje spotkania, seminaria, konferencje, odczyty i publiczne debaty;
3) organizuje imprezy masowe, wystawy, przeglądy, festiwale oraz inne formy
wydarzeń propagujące działalność Fundacji;
4) organizuje warsztaty, szkolenia, szkoły letnie oraz inne zajęcia edukacyjne w
zakresie kultury, sztuki i szeroko pojętej humanistyki;
5) organizuje konkursy literackie i funduje stypendia dla autorów oraz tłumaczy;
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6) przygotowuje artykuły i audycje na temat kultury i prezentuje je w mediach
(tv, radio, internet);
7) realizuje filmy dokumentalne i edukacyjne oraz inne formy wizualne;
8) organizuje kampanie społeczne propagujące cele Fundacji;
9) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami kultury, instytucjami
państwowymi i pozarządowymi o celach zbieżnych, bądź niesprzecznych z celami
Fundacji, z sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu, a także
z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
10) prowadzi działalność wolontariacką.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§6
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1500 zł (tysiąc pięćset
złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku
jej działania.
§7
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§8
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) subwencji, darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji budżetowych, samorządowych i innych;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
e) dochodów z operacji finansowych, dywidend i zysków z akcji i udziałów;
f) innych dochodów.
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2. Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile
ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być
sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§9
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach
obowiązujących osoby prawne.
2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 10
Zabronione jest:
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków jej Zarządu, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi osoby te
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
„osobami bliskimi”;
2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej Zarządu, pracowników
Fundacji oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków jej Zarządu, pracowników Fundacji
oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Zarządu, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
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§ 11
1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny (jednorazowej lub
łącznej) w wysokości co najmniej 5000 (pięć tysięcy) złotych lub w przypadku osób
zagranicznych – 1500 (tysiąc pięćset) EURO, uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli
wyrażą takie życzenie.
2. Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§ 12
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§ 13
1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 2 do 3 osób powoływanych i odwoływanych przez
Fundatorów.
2. Zarząd powoływany jest na 3 letnią wspólną kadencję.
3. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym
za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Fundatorzy Fundacji mogą wejść w skład zarządu.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z upływem kadencji, z chwilą odwołania lub śmierci
członka Zarządu oraz po złożeniu pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów.
5. Spośród członków Zarządu, Fundatorzy wybierają Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.
6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały
wymagana jest obecność co najmniej 2 jego członków, w tym Prezesa Zarządu.
W przypadku braku zgodności co do treści uchwały Zarządu lub równej liczby głosów,
rozstrzygające jest stanowisko Prezesa Zarządu.
7. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
8. Członkostwo w Zarządzie ma charakter osobisty. Głosowanie przez pełnomocnika jest
niedozwolone.
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§ 14
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd może wykonywać swoje zadania na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej, za wynagrodzeniem ustalonym przez Fundatorów i zależnym od płynności
finansowej Fundacji.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) nadzór nad działalnością Fundacji;
2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
3) realizowanie celów Fundacji określonych w Statucie;
4) uchwalanie programów działania Fundacji oraz rocznych planów finansowych;
5) przygotowywanie sprawozdań z działalności Fundacji;
6) tworzenie oddziałów Fundacji;
7) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania, wysokości wynagrodzeń
i nagród dla pracowników oraz innych osób współpracujących z Fundacją
na podstawie umów cywilnoprawnych;
8) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
9) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
10) podejmowanie decyzji w sprawie zmian w Statucie;
11) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją;
12) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
5. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają jednoosobowo lub łącznie
Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
6. Zarząd co roku, do dnia 15 marca, zobowiązany jest przygotować roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji oraz najpóźniej do 30 kwietnia roczne sprawozdanie finansowe, za
rok poprzedni.
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ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele
Fundacji.
2. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w porozumieniu
z Fundatorami.
§ 16
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w porozumieniu
z Fundatorami.
3. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
4. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele
zbliżone do celów Fundacji.
§ 17
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy.
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