STATUT FUNDACJI
z dn. 17.03.2020
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Fundacja pod nazwą KRUPA GALLERY z siedzibą we Wrocławiu zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Sylwię i Piotra Krupa zwanych dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Anna Poswa, repertorium A nr 9512/2019 prowadzonej
przez Notariusza Annę Poswę w dniu 13 lutego 2019 roku. ------------------------------------------ .
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław. --------------------------------------------------------------------3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami. ----------------4. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
5. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.------------------------------------------------------------6. Fundacja może tworzyć oddziały i zakłady oraz łączyć się z innymi Fundacjami na warunkach
określonych każdorazowo uchwałą Zarządu Fundacji podjętą po uprzednim uzyskaniu zgody
Rady Fundacji wyrażonej w formie uchwały. Fundacja może tworzyć swoje oddziały poza terytorium Rzeczypospolitej Polski. ----------------------------------------------------------------------------7. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.
U. 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873z późn.
zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.-------------------------------------8. Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2
CELE DZIAŁANIA FUNDACJI
1. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz jej upowszechnianie w Polsce i
za granicą, a także ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa do kultury i
sztuki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: -----------------------------------------------a. wspieranie osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz ich działalności w zakresie finansowania, inspirowania, wspierania i koordynowania działań, mających na celu zwiększenie dostępu społeczeństwa do kultury i
sztuki,
a
także
prowadzenie
w
tym
zakresie
działalności
własnej,
------------------------------------

b.

pozyskiwanie środków materialnych i finansowych dla organizacyjnego i finansowego wspierania twórców kultury i sztuki oraz inicjatyw służących kulturze i jej twórcom, a także prowadzenie
w
tym
zakresie
działalności
własnej,-------------------------------------------------------------------------------------------c. tworzenie zbiorów sztuki polskiej i zagranicznej,----------------------------------------d. prowadzenie działalności związanej z organizacją targów i wystaw, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami Fundacji,-----e. wspieranie rynku obrotu dziełami sztuki, poprzez organizację aukcji, przetargów i targów,---------------------------------------------------------------------------f. inicjowanie, finansowanie i realizowanie przedsięwzięć i działań mających na celu popularyzację kultury i sztuki, a także jej twórców, w tym krajowych i międzynarodowych sympozjów,
spotkań, szkoleń i kursów, przedstawień, wystaw, festiwali i warsztatów, imprez artystycznych w kraju i za granicą, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej
celami Fundacji,-----------------------------------------------------------------------------------------g. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć i działań mających na celu ochronę dóbr kultury i
sztuki,---------------------------------------------------------------------------h. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć i działań mających na celu ochronę zabytków,----------------------------------------------------------------------------------------i. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć z zakresu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie
kulturoznawstwa i sztuk pięknych,-----------------------j. wspieranie działalności osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w zakresie dostępu do edukacji, a w szczególności wspomaganie
osób szczególnie uzdolnionych ze środowisk wymagających pomocy organizacyjnej i finansowej oraz prowadzenie w tym zakresie działalności własnej,-------------------------------------k. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć i działań mających na celu rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej,--------------------------------------------------l. współpracę z wybitnymi autorytetami nauki, kultury, sztuki, polityki i życia gospodarczego, a
także współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, ośrodkami naukowymi,
uczelniami i mediami,----------------------m. organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie konferencji, spotkań, wykładów, seminariów, konkursów, wystaw, pokazów i koncertów oraz wspieranie działalności kulturalnej i
artystycznej,
a
także
przyznawanie
nagród
i
fundowanie
stypendiów,---------------------------------------------------------------------n. tworzenie, w tym również we współpracy z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
promowanie
i
realizację
programów
służących
realizacji
celów
Fundacji,-----------------------------------------------------------------------------------------o. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie
objętym celami Fundacji,--------------------------------------p. przyznawanie nagród osobom realizującym cele Fundacji,--------------------------q. zrzeszanie wolontariuszy popierających ideę Fundacji oraz organizowanie zajęć dla wolontariuszy.----------------------------------------------------------------------3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz
osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. --------------------------------4. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność na rzecz ogółu społeczności, bez ograniczenia do określonej grupy podmiotów. ------------------------------------------------------------------------

§3
DOCHODY I MAJĄTEK FUNDACJI
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych) w tym 1000 zł przeznaczonych na działalność gospodarczą oraz środki finansowe,
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania. -----------------------2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.----------------------------3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: ----------------------------------------------------------a. darowizn, spadków i zapisów; --------------------------------------------------------------------------------b. subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych; ---------------------------------------------------------c. zbiórek i imprez publicznych;
d. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z
papierów wartościowych;
e. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;----------f. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;-------------------g. inne dochody.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd 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.--5. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł Sponsora ma charakter
osobisty.
6. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza może być działalnością wyłącznie dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji. -------------------------------------------------------------------------------------7. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej służy wyłącznie prowadzeniu działalności
pożytku publicznego.
8. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej
do
drugiego
stopnia
albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
9. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeżeli
przekazanie
to
następuje
bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach, -------------------------------------------------------------------------10. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, ----------------------------------------

11. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. ------------------------------------

§4
ORGANY FUNDACJI
1.
a.
b.
2.

Organami Fundacji są: ------------------------------------------------------------------------------------------Rada Fundacji,
Zarząd Fundacji.
Organy Fundacji powoływane i odwoływane są przez Fundatora. W przypadku śmierci Fundatora lub jego trwałej niezdolności do wykonywania obowiązków przewidzianych niniejszym Statutem np. z powodu choroby, obowiązki te, od chwili wystąpienia takiej sytuacji,
wykonywane są przez Radę Fundacji zgodnie z postanowieniami Statutu. -----------------------3. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji. ---------------------------------

§5
RADA FUNDACJI
1. Rada Fundacji jest statutowym kolegialnym organem nadzoru o uprawnieniach nadzorczych
oraz doradczych, z prawem do zgłaszania Zarządowi inicjatyw i opinii dotyczących bieżącej
działalności Fundacji. Rada Fundacji jest organem odrębnym od Zarządu Fundacji i nie podlega mu w żaden sposób w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. -------2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 10 osób powołanych przez Fundatora na czas nieoznaczony. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z dniem odwołania, śmierci, utraty pełnej
zdolności do czynności prawnych lub z dniem złożenia rezygnacji. ---------------------------------3. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby, które: --------------------------------------------------a. są członkami Zarządu Fundacji lub pozostają z członkami Zarządu Fundacji
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej, -------------------------------------------------------------------------------------b. były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. ---------------------------------------------------------------------4. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w
roku. Rada może również zostać zwołana w trybie doraźnym na wniosek co najmniej 50% jej
składu albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. -----------------------------5. Rada Fundacji na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego. -------6. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Fundacji nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca
może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. --------7. Rada Fundacji może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie
Rady Fundacji są obecni i przyjmą uchwałą proponowany porządek obrad. ----------------------

8. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych
uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego.
9. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. --------------------------------------------------------------10. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.
11. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Zwrot kosztów lub wynagrodzenie członkom Rady Fundacji, w
tym ich wysokość ustala Fundator z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w zdaniu poprzednim.

§6
KOMPETENCJE RADY FUNDACJI
1. Do kompetencji Rady Fundacji należy: ---------------------------------------------------------------------a. nadzór nad działalnością Fundacji. --------------------------------------------------------------------------b. ustalanie programów i planów działania Fundacji oraz zatwierdzanie planów przedkładanych przez Zarząd
c. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji w każdym zakresie jej działalności, ---d. ocena pracy Zarządu i zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych
i z działalności oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji, zatwierdzane następnie przez Fundatora,---------------------------------------------------------------------------------------e. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, -------------------------------------f. ustalanie wynagrodzenia za zarządzanie Fundacją,--------------------------------------------g. zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedłożonych przez Zarząd lub stanowiących
przedmiot obrad Rady Fundacji z inicjatywy Przewodniczącego Rady Fundacji.---------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rada Fundacji w celu wykonywania swoich zadań jest uprawniona do: ---------------------------a. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz żądania wyjaśnień od Zarządu i pracowników Fundacji, -------------------------------------b. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. -----------------------------------3. Dla wykonywania swoich uprawnień Rada Fundacji może powoływać biegłych, ekspertów i
innych specjalistów z dziedziny będącej przedmiotem badania. --------------------------------------

§7
ZARZĄD FUNDACJI
1.
2.
3.

Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 5 osób, w tym Prezesa oraz Członków Zarządu i jest
powoływany przez Fundatora na czas nieograniczony. ------------------------------------------------Fundator nie może zostać członkiem Zarządu. -----------------------------------------------------------Członkiem Zarządu Fundacji nie może zostać osoba, która:--------------------------------------------

a. jest członkiem Rady Fundacji lub pozostaje z członkiem Rady Fundacji
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej; -------------------------------------------------------------------------------------b. jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. ----------------------------------------------------------------------------

§8
KOMPETENCJE ZARZĄDU FUNDACJI
1.
a.
b.
c.
d.
e.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności: -------opracowuje plany pracy Fundacji, ---------------------------------------------------------------------------sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, --------------------------------------------------------sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, ----------------------------------------------------------------------przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, -------------------------------------------------------prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz
wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia, ------------------------------------------------f. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji, ----------------------------------------------g. powołuje kierowników i zatwierdza regulaminy jednostek organizacyjnych Fundacji.---------2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał
wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym obecność Prezesa.
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie, lub w
przypadku powołania zarządu wieloosobowego, również dwaj inni Członkowie Zarządu łącznie. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w zakresie czynności zwykłego zarządu, w przypadku powołania zarządu wieloosobowego może składać jeden Członek Zarządu. Za oświadczenia woli przekraczające zakres zwykłego zarządu uważa się oświadczenie dotyczące zaciągnięcia przez Fundację zobowiązania, lub rozporządzenia prawem Fundacji o wartości przekraczającej równowartość 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych. --------------------------------------------4. Członkostwo Zarządu wygasa z dniem odwołania, śmierci, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub z dniem złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu. ------------------------------5. Członek Zarządu może zostać odwołany przez Fundatora w każdym czasie. ---------------------6. Zarząd Fundacji odbywa posiedzenia w zależności od potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.

§9
WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU
1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. ---2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub pobierać wynagrodzenia na podstawie innej umowy cywilnoprawnej. ----------------------------------------------------3. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa Rada Fundacji. --------------------------------------------

§10

PRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY FUNDACJI
1. Warunki pracy i płacy pozostałych pracowników Fundacji i osób współpracujących z nią na
podstawie umów cywilnoprawnych określa Zarząd. ----------------------------------------------------2. Wynagrodzenie pracowników Fundacji i osób współpracujących z nią na podstawie umów
cywilnoprawnych jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów. --------------------------------------------------------------

§11
DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie
przepisami, dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego działalność gospodarczą w zakresie:
a) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z) --------------------------------------------------------------------------------------------------b) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.79.Z) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z) --d) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z) ----------------------------------------------------e) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A) -------------------------------------------f) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)
-g) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z) ---------------------------------------------h) Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z) -------------------------------------------------------i) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(59.11.Z) j) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z) --------------------------------k) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z) -------------l) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z) ----------------------------------m) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z) -----------------------------------n) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(70.22.Z) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------o) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z) -----------------------------------------------------------------p) Działalność fotograficzna (74.20.Z) ----------------------------------------------------------------------------

2. Wszelkie dochody pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.
3. Dochody z działalności Fundacji będą przeznaczone na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.--------------------------------------------4. Decyzje o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje
Zarząd, który określa również zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane
zezwolenia, koncesje lub upoważnienia, jeśli będzie to wymagane przez przepisy prawa. ----

§ 11A
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie nieodpłatnej działalność pożytku publicznego w zakresie:
a. wspieranie osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz ich działalności w zakresie finansowania, inspirowania, wspierania i koordynowania działań, mających na celu zwiększenie dostępu społeczeństwa do kultury i
sztuki, a także prowadzenie w tym zakresie działalności własnej, -----------------------------------b. pozyskiwanie środków materialnych i finansowych dla organizacyjnego i finansowego wspierania twórców kultury i sztuki oraz inicjatyw służących kulturze i jej twórcom, a także prowadzenie
w
tym
zakresie
działalności
własnej,-------------------------------------------------------------------------------------------c. tworzenie zbiorów sztuki polskiej i zagranicznej,------------------------------------------------------------------------------------d. stworzenie w siedzibie Fundacji przestrzeni artystycznej zapewniającej atmosferę sprzyjającą
propagowaniu i realizacji celów Fundacji, -----------------------------------------------------------------e. wspieranie działalności osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w zakresie dostępu do edukacji, a w szczególności wspomaganie
osób szczególnie uzdolnionych ze środowisk wymagających pomocy organizacyjnej i finansowej oraz prowadzenie w tym zakresie działalności własnej,-------------------------------------f. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć i działań mających na celu rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej,--------------------------------------------------g. współpracę z wybitnymi autorytetami nauki, kultury, sztuki, polityki i życia gospodarczego, a
także współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, ośrodkami naukowymi,
uczelniami i mediami,----------------------h. organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie konferencji, spotkań, wykładów, seminariów, konkursów, wystaw, pokazów i koncertów oraz wspieranie działalności kulturalnej i
artystycznej,
a
także
przyznawanie
nagród
i
fundowanie
stypendiów,---------------------------------------------------------------------i. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć i działań mających na celu ochronę dóbr kultury i
sztuki,---------------------------------------------------------------------------j. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć i działań mających na celu ochronę zabytków,-----------------------------------------------------------------------------------------

k. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć z zakresu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie
kulturoznawstwa i sztuk pięknych,-----------------------l. tworzenie, w tym również we współpracy z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
promowanie
i
realizację
programów
służących
realizacji
celów
Fundacji,-----------------------------------------------------------------------------------------m. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie
objętym celami Fundacji,--------------------------------------n. przyznawanie nagród osobom realizującym cele Fundacji,--------------------------o. finansowanie stypendiów, nagród dla osób realizujących cele Fundacji, w szczególności w
celu wyrównywania szans osób będących w trudnej sytuacji życiowej, ---------------------------p. działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie propagowania kultury i sztuki
między społeczeństwami, w tym skupianie wokół idei Fundacji dydaktyków, działaczy i artystów oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi i naukowymi,
q. zrzeszanie wolontariuszy popierających ideę Fundacji oraz organizowanie zajęć dla wolontariuszy.

2. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
a. prowadzenie działalności związanej z organizacją targów i wystaw, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami Fundacji,-----------------------------------------------------------------------------------------b. wspieranie rynku obrotu dziełami sztuki, poprzez organizację aukcji, przetargów i targów,--------------------------------------------------------------------------c. inicjowanie, finansowanie i realizowanie przedsięwzięć i działań mających na celu popularyzację kultury i sztuki, a także jej twórców, w tym krajowych i międzynarodowych sympozjów,
spotkań, szkoleń i kursów, przedstawień, wystaw, festiwali i warsztatów, imprez artystycznych w kraju i za granicą, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej
celami Fundacji,-----------------------------------------------------------------------------------------d. organizowanie i finansowanie wydarzeń mających za cel rozwój wiedzy o kulturze i sztuce
oraz wymiany kulturalnej, w tym krajowych i międzynarodowych sympozjów, spotkań, szkoleń, przedstawień, wystaw, festiwali i warsztatów, imprez artystycznych w kraju i za granicą,
których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami Fundacji, ------------e. upowszechnianie i rozwijanie działalności mającej na celu na celu rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, a także zapewnienie dostępu do edukacji, a w szczególności wspomaganie osób szczególnie uzdolnionych ze środowisk wymagających pomocy organizacyjnej
i finansowej w szczególności poprzez organizowanie zajęć związanych z celami Fundacji, w
tym zajęć edukacyjnych, plastycznych, terapeutycznych, ---------------------------------------------f. prowadzenie działalności wydawniczej o tematyce związanej z celami Fundacji i ich propagowaniem,

§12
ZMIANA STATUTU
1. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji. --------------------------------------------------2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd.

§13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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 przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd. ---------------------------------------3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.---------------------------------------------------------------------------------------4. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania niniejszych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

