
Warszawa, 15 października 2014 r. 

Statut Fundacji 
(tekst jednolity) 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Agaty Steczkowskiej zwana w dalszej treści Statutu 

“Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.  
o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203, ze zm.) i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536, ze 
zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Agatę Steczkowską, zwaną dalej Fundatorem, aktem 
notarialnym z dnia 13 marca 2012 r. (Repertorium Nr A 1103/2012) sporządzonym przez 
asesora notarialnego Annę Kulkę zastępcę Jacka Kossewskiego notariusza w Warszawie  
w Kancelarii Notarialnej Jacek Kossewski pod adresem 03-812 Warszawa,  
ul. Kamionkowska 51. Wyżej wymieniony akt notarialny został zmieniony aktami 
notarialnymi z dnia 16 marca 2012 r. (Repertorium Nr A 1190/2012) – Oświadczenie  
o zmianie oświadczenia o ustanowieniu fundacji oraz z dnia 02 kwietnia 2012 r. 
(Repertorium A Nr 1540/2012) – Oświadczenie o zmianie oświadczenia o ustanowieniu 
fundacji sporządzonymi przez asesora notarialnego Annę Kulkę zastępcę Jacka 
Kossewskiego notariusza w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jacek Kossewski pod 
adresem 03-812 Warszawa, ul. Kamionkowska 51. 

3. Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 2. 
Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa. 

§ 3. 
Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony. 

§ 4. 
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego 
realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§ 5. 
1. Fundacja może przystępować do innych fundacji.  
2. Fundacja jest organizacją pozarządową, która może prowadzić nieodpłatną oraz odpłatną 

działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536, ze 
zm.). 

3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągane przychody w całości przeznaczać 
będzie na realizację celów statutowych. 



§ 6. 
Fundacja posługuje się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. Fundacja może 
używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§ 7. 
Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych 
przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

§ 8. 
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

§ 9. 
Celami fundacji są: 

a) Niedochodowa działalność kulturalna, 
b) Niedochodowa działalność oświatowa w tym również polegająca na kształceniu 

studentów, 
c) Inicjowanie i wspieranie projektów reprezentujących polską kulturę na świecie, 
d) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 
e) Charytatywna działalność na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej, ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej, 
f) Charytatywna działalność naukowa, naukowo-techniczna, 
g) Niedochodowa działalność na rzecz ochrony środowiska, 
h) Charytatywna działalność ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 
i) Niedochodowa działalność na rzecz niepełnosprawnych, 
j) Działalność w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu, 
k) Działalność kultu religijnego, 
l) Działalność ochrony dóbr kultury i tradycji, 
m) Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa polskiego, 
n) Działalność na rzecz szerzenia współpracy wśród narodów i państw Europejskich, 
o) Pozostała działalność społeczna, dobroczynna i charytatywna. 

§ 10. 
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania : 

a. organizowanie m.in.: warsztatów, spotkań, konferencji, wykładów, wyjazdów 
studyjnych, wycieczek, festynów; 

b. działalność edukacyjno-szkoleniową, promocyjną, doradczą, wydawniczą  
i badawczą; 

c. wspieranie i promowanie działalności organizacji pozarządowych; 

d. powoływanie i prowadzenie szkół, przedszkoli, placówek z zakresu oświaty, 
pomocy społecznej i zdrowia oraz instytucji kultury; 



e. powoływanie i prowadzenie chórów, zespołów instrumentalnych i grup  
artystycznych; 

f. organizowanie koncertów, recitali, wystaw, wernisaży i performance 
artystycznych; 

g. opracowywanie i wydawanie podręczników i książek; 

h. produkcje filmów i tworzenie muzyki do filmów; 

i. nagrywanie płyt z muzyką i filmami i ich dystrybucja; 

j. prowadzenie studia nagrań; 

k. tworzenie instrumentów muzycznych;  

l. prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych, 
innych instytucji i osób fizycznych. 

2. Fundacja działa pro publico bono, a nie w celu osiągnięcia zysku. Wszelkie przychody 
uzyskane na skutek prowadzenia działań wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu 
Fundacja spożytkuje na realizację jej celów statutowych. 

3. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała  
z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów 
statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, 
częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu 
niezbędnych funduszy z innych źródeł.  

4. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach 
zrzeszających organizacje pozarządowe polskie i zagraniczne, o celach statutowych 
zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.  

5. Fundacja podejmuje współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

§ 11. 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych  
i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 12. 
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4000 zł (czterech tysięcy 

złotych). Majątek fundacji stanowi również inne mienie nabyte przez Fundację w toku 
działania. 

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz  
z przychodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym 
statucie. 

3. Przychody Fundacji pochodzą z: 
a. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;  
b. dotacji ze środków publicznych i prywatnych; 
c. subwencji ze środków publicznych; 



d. zbiórek publicznych prowadzonych przez Fundację; 
e. zysku z oprocentowania kapitału zgromadzonego na rachunku bankowym. 

§  13. 
Przychody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 
wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

§ 14. 
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, członek Zarządu Fundacji składa 
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy  
w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie 
przewyższa długi spadkowe. 

§ 15. 
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 
2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.  
3. Rok obrotowy Fundacji w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości (Dz.U. 1994, Nr 121, poz. 591, ze zm.) pokrywa się z rokiem 
kalendarzowym. 

Rozdział IV. Organy Fundacji 

§ 16. 
Organem Fundacji jest Zarząd. 

Rozdział V. Zarząd Fundacji 

§ 17. 
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. 
2. W skład pierwszego Zarządu wchodzi Fundator, jako jego Prezes. 
3. Kolejni członkowie Zarządu są powoływani Uchwałą Zarządu Fundacji. W przypadku 

Zarządu wieloosobowego członkowie Zarządu są powoływani Uchwałą Zarządu podjętą 
zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 60% Członków Zarządu.  
W przypadku równego podziału głosów za daną Uchwałą decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci członka Zarządu, albo  
w skutek odwołania Uchwałą Zarządu podjętą zwykłą większością głosów. 

5. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w razie przypadku: 
a.wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie 

funkcji członka Zarządu; 
b.choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do 

sprawowania tej funkcji; 
c. niespełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) 

miesiące; 
d.nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu; 
e. istotnego naruszenia postanowień Statutu. 



§ 18. 
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz. 
2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych składać może 

jednoosobowo każdy członek Zarządu. 
3. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 

przynajmniej 60% Członków Zarządu. W przypadku równego podziału głosów za daną 
Uchwałą decyduje głos Prezesa Zarządu. 

§ 19. 
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 
b. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji; 
c. ustalanie wielkości zatrudnienia; 
d. zawieranie umów cywilnoprawnych w tym ze stosunku pracy, zgodnie z zasadami 

reprezentacji;  
e. ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla 

pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów 
cywilnoprawnych; 

f. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego 
przepisami i rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji 
zgodnie z ustawą o fundacjach; 

g. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami 
Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu; 

h. dokonywania zmian w Statucie; 
i. zmiany celów Statutowych odpowiednio do §22 niniejszego Statutu Fundacji; 
j. powoływanie placówek oświatowych, kulturalnych. 

Rozdział VI. Połączenie Fundacji 

§ 20. 
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną 

Fundacją. 
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji. 
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej 

Uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra. 

Rozdział VII. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji 

§ 21. 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub 

w razie wyczerpania się jej środków i majątku. 



2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej 
uchwały wszystkich członków Zarządu. 

3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd. 
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel społecznie lub gospodarczo 

użyteczny. 

Rozdział VIII. Zmiany Statutu 

§ 22. 
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. 
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów 

oddanych przy obecności wszystkich członków Zarządu. 

Rozdział IX. Postanowienia końcowe 

§ 23. 
Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej 
działalności za rok ubiegły. 

§ 24. 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta 
stołecznego Warszawy.


