Fundacja Animatorów i Twórców Kultury „Trach”

Rozdział I – Postanowienia ogólne
§1
1. Michał Sieńko, zwany dalej „Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym sporządzonym
przez notariusza Agnieszką Kunecką w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ul. Lipowej
nr 17 w dniu 20 października 2015 roku w Lublinie, Fundację o nazwie Fundacja
Animatorów i Twórców Kultury „Trach”, zwaną w dalszej części statutu “Fundacją”.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o
fundacjach (dz. U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może działać i realizować częściowo lub w całości cele statutowe poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest Lublin.
§4
1. Fundacja może uhonorować osoby fizyczne, instytucje prywatne, samorządowe oraz
państwowe, odznakami, medalami honorowymi i innymi wyróżnieniami, jeśli dany podmiot
w należyty sposób realizuje swoje cele, o ile te cele są zbieżne z celami Fundacji.
§5
1. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.
2. Fundacja posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o
fundacjach (Dz. U. z 1984 r. nr 21, poz.97 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego
statutu.
§6
1. Ministrem właściwym ze względu na zakres jego działania oraz cele Fundacji jest Minister
właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
§7
1. Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a
zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej.
§8
1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.
§9
1. Fundacja może współdziałać 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.
2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających
fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem
Fundacji.
§ 10
1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozdział II – Cele Fundacji i formy działalności Fundacji
§1
1. Celami Fundacji są:
1) Promowanie aktywnego trybu życia i zachęcanie społeczeństwa polskiego do
włączania się w działania społeczne, kulturalne, artystyczne, edukacyjne i naukowe.
2) Wspieranie i tworzenie inicjatyw społecznych.
3) Wspieranie i tworzenie inicjatyw kulturalnych.
4) Wspieranie i tworzenie inicjatyw artystycznych.
5) Wspieranie i tworzenie inicjatyw edukacyjnych.
6) Wspieranie i tworzenie inicjatyw naukowych.
7) Wspieranie i tworzenie inicjatyw sportowych.
8) Wspieranie i tworzenie inicjatyw turystycznych.
9) Wspieranie animatorów i twórców kultury.
10) Działalność w zakresie pomocy społecznej.
11) Działalność w zakresie resocjalizacji.
12) Działalność w zakresie rewalidacji.
13) Działalność w zakresie ochrony zdrowia i promocji prozdrowotnego stylu życia.
14) Prowadzenie terapii pedagogicznej.
15) Prowadzenie terapii psychologicznej.
16) Prowadzenie terapii logopedycznej.
17) Prowadzenie arteterapii.
18) Prowadzenie kursów i szkoleń.
19) Prowadzenie konferencji i sympozjów.
20) Porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli, pedagogów.
21) Dbanie i pielęgnowanie tradycji narodowej.
22) Promowanie patriotyzmu.
23) Promowanie postaw obywatelskich.
24) Dbanie o rozwój regionalny i środowisko naturalne.
25) Dbanie o dobro wspólne.
26) Działalność na rzecz ekologii oraz ochrony roślin i zwierząt.
27) Wspieranie obszarów wiejskich i miejskich.
28) Promocja Lublina.
29) Promocja aktywnego stylu życia.
30) Promocja i organizacja wolontariatu.
31) Wspieranie innych Fundacji, Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
§2
1. Cele statutowe Fundacji będą realizowane za pomocą:
1) Tworzenia i wspierania inicjatyw społecznych, kulturalnych, artystycznych,
edukacyjnych, naukowych i sportowych.
2) Prowadzenie i organizacja animacji, warsztatów, wykładów, konferencji, prelekcji,
spotkań, kursów, wernisaży, wystaw, przeglądów, koncertów, wycieczek, festynów,
gier miejskich, gier terenowych.
3) Propagowanie aktywnego stylu życia za pośrednictwem gier planszowych, gier
miejskich i gier terenowych.
4) Organizowania turniejów i zawodów sportowych rangi lokalnej i ogólnopolskiej.
5) Organizowania konkursów z nagrodami.
6) Wydawania gier planszowych, książek, czasopism, produkcji muzyki, filmów i
innych materiałów audio-wizualnych.

Rozdział III – Organy Fundacji
§1
Fundacja składa się z jednego organu stałego, czyli Zarządu Fundacji.
§2
1. Zarząd Fundacji
1) Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez
Fundatora na 3 letnią kadencję.
2) Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes.
3) Pierwszym Prezesem Fundacji zostaje Fundator.
4) Prezes Fundacji wybiera Wiceprezesa Fundacji i Skarbnika Fundacji
5) W przypadku rezygnacji Prezesa z możliwości wyboru Wiceprezesa oraz Skarbnika
Fundacji, członków Zarządu wybiera Fundator.
6) Wiceprezes Fundacji ma prawo wybrać swojego zastępce, który możesz stać się
członkiem Zarządu. Jeśli Wiceprezes Fundacji zrezygnuje z tej możliwości, Prezes
Fundacji może sam powołać Zastępce Wiceprezesa.
7) Skarbnik Fundacji ma prawo wybrać swojego zastępce, który może stać się
członkiem Zarządu. Jeśli Skarbnik Fundacji zrezygnuje z tej możliwości, Prezes
Fundacji może sam powołać Zastępce Skarbnika.
8) Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
9) Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
c) naruszenia postanowień Statutu,
d) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub
ułomności,
e) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
f) śmierci członka.
10) Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
11) Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Statut Fundacji.
12) Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykła większością głosów, chyba ze Statut
stanowi inaczej.
13) Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej
funkcji, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w
pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
2. Do zadań Zarządu Fundacji należy:
1) Kierowanie działalnością Fundacji.
2) Zarządzanie Fundacją i jej majątkiem.
3) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
4) Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.
5) Uchwalanie rocznych planów działań Fundacji oraz planów finansowych do końca
stycznia każdego roku.
6) Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji.
7) Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
8) Występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną

Fundacją, przystępowania do związków stowarzyszeń i innych osób prawnych oraz z
wnioskiem o likwidację Fundacji.
9) Przygotowywanie sprawozdań z rocznej działalności Fundacji i przedstawianie ich
podczas Walnego Zebrania do końca lutego każdego roku.
10) Powoływania Walnego Zebrania raz w roku do końca lutego każdego roku.
11) Walne Zebranie składa się z członków Zarządu oraz wszystkich pracowników,
współpracowników oraz sympatyków Fundacji. Pracownicy, współpracownicy oraz
sympatycy Fundacji mają wyłącznie moc doradczą.
12) Walne Zebranie opiniuje sprawozdanie z rocznej działalności Fundacji.

Rozdział IV – Majątek i dochody Fundacji
§1
Fundusz założycielski wynosi 1500 zł i zostaje wniesiony przez Fundatora.
§2
1. Majątek Fundacji poza funduszem założycielskim stanowią w szczególności środki finansowe
pochodzące z:
1) darowizn, spadków, zapisów;
2) subwencji i dotacji;
3) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
4) dochody z działalności gospodarczej;
5) odsetek od lokat kapitałowych oraz dochodów z papierów wartościowych i innych
instrumentów finansowych, a także dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób
prawnych
6) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
7) innego rodzaju przysporzenia majątkowe zarówno rzeczowe, jak i finansowe w
złotówkach polskich i w dewizach, poczynione na rzecz fundacji przez krajowe i
zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
8) działalności statutowej.
§3
1. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną zgodnie z celami Fundacji.
2. Dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych
Fundacji.
3. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§4
1. Dla pozyskiwania środków na działalność statutową Fundacja może prowadzić działalność
gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy. Zakres działalności gospodarczej Fundacji
obejmuje w szczególności (wg PKD):
17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w

wyspecjalizowanych klepach
47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
58.11.Z Wydawanie książek
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.22 Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
84.2 Usługi na rzecz całego społeczeństwa
84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz
pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Rozdział V – Sposób reprezentacji
§1
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
a) Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem
majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
b) W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa albo dwóch członków Zarządu
działających łącznie.

Rozdział VI
§1
1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Zarząd.
2. Zarząd uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana
celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga
rejestracji przez właściwy sąd.
3. Zmiana Statutu następuje w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku
równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Fundacji.

Rozdział VII – Połączenie Fundacji
§1
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją,
na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno
poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia
poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną.
Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich
czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Zarząd.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się
zmienić cele Fundacji.
3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VIII – Likwidacja Fundacji
1.
2.
3.
4.

§1
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.
Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd.
Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Zarząd.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone
z celami Fundacji określonymi w Rozdziale 1 w § 5 Statutu. Konkretne cele na jakie
zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Zarząd.

