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Statut Fundacji Braci Golec
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Braci Golec” zwana w dalszej części „Fundacją” ustanowiona
w roku 2003 w Milówce przez fundatorów Pawła i Łukasza Golec, działa na podstawie prawa
polskiego oraz niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z nazwą Fundacji oraz pieczątek z danymi
identyfikującymi Fundację.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§4
Siedzibą Fundacji jest Milówka.
§5
1. Terenem działalności fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały, filie.
4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§6
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§7

1. Celem Fundacji jest:
a) Aktywne promowanie i upowszechnianie dostępu do kultury wśród grupy podmiotów
wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w
stosunku do społeczeństwa w tym w szczególności do muzyki i sztuki, nauki oraz
sportu.
b) Kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości
niesione przez kulturę wśród grupy podmiotów wyodrębnionych ze względu na
szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, w
tym w szczególności przez muzykę i sztukę, naukę oraz sport.
c) Świadczenie pomocy społecznej w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb
zdrowotnych, bytowych, socjalnych i kulturalnych podmiotów wyodrębnionych ze
względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do
społeczeństwa.
d) Działanie na rzecz przeciwdziałania i likwidacji wszelkich form dyskryminacji m.in.:
ze względu na płeć, status społeczny, pochodzenie, niepełnosprawność, wiek i inne,
we wszystkich dziedzinach życia w sferze prywatnej i publicznej.
e) Promowanie kultury zaangażowanej społecznie, działanie na rzecz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie uczestnictwa obywateli w życiu
społeczności lokalnej i kreowanie postaw prospołecznych.
f) Inicjowania trwałej i partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z
administracją oraz innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych

2. Fundacja realizuje swój cel poprzez:
a. prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości niesione przez
kulturę, w tym w szczególności muzykę i sztukę, naukę i sport

b. inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwoju i popularyzacji
kultury, w tym w szczególności muzyki i sztuki, nauki oraz sportu
c. pomoc osobom i środowiskom realizującym cele Fundacji
d. świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i instytucjom,
podejmującym działania w zakresie celów Fundacji, w tym w szczególności fundowanie
stypendiów jednostkom wybitnie uzdolnionym w dziedzinie artystycznej, naukowej i
sportowej spośród grup podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną
sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa oraz inne formy pomocy
organizacyjnej, finansowej i rzeczowej, służącej rozwojowi talentów artystycznych,
naukowych i sportowych spośród grup podmiotów wyodrębnionych ze względu na
szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, a także
zapewnieniu jak najszerszego dostępu grupie podmiotów wyodrębnionych ze względu na
szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa do
kultury, nauki i sportu służącej zaspokojeniu podstawowych potrzeb zdrowotnych,
bytowych, socjalnych i kulturalnych grup podmiotów wyodrębnionych ze względu na
szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa
e. finansowanie budowy i wyposażenia miejsc przeznaczonych na działalność w zakresie
celów Fundacji,
f. pomoc w realizacji projektów przygotowywanych w zakresie celów Fundacji
g. skupianie wokół Fundacji osób, instytucji i środowisk służących radą i pomocą w
realizacji celów Fundacji
h. działalność edukacyjną w zakresie celów Fundacji
i. zbieranie informacji o kulturze, w tym w szczególności muzyce i sztuce, nauce oraz
sporcie zarówno na terytorium Polski jak i poza jej granicami i udostępnianie tych
informacji wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom wspierającym cele
Fundacji,
j. popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu oraz promocję i
reklamę działań związanych z celami Fundacji
k. prowadzenie działalności mającej na celu organizację przedsięwzięć, imprez, koncertów
oraz innych wydarzeń w tym w szczególności artystycznych, sportowych i naukowych,
które pozwalają na propagowanie celów Fundacji lub na zebranie środków finansowych
lub rzeczowych przeznaczonych na realizację celów Fundacji
l. organizowanie konferencji, seminariów, prelekcji, wykładów i wystaw pozwalających na
propagowanie celów Fundacji
m. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami samorządowymi,
rządowymi i pozarządowymi, w tym w zagranicznymi i międzynarodowymi, których
działalność wiąże się z celami Fundacji

3. działalność Fundacji jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu art.
7 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§8
Przedmiotem działalności pożytku publicznego Fundacji (wg polskiej klasyfikacji
działalności PKD 2007) jest:
a) 85.60.Z* - Działalność wspomagająca edukację
b) 88.99.Z*-

Pozostała

pomoc

społeczna

bez

zakwaterowania,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana
c) 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
d) 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
e) 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem
prac chronionych prawem autorskim
f) 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
g) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
h) 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
i) 74.20.Z* - Działalność fotograficzna
j) 70.21.Z* - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
k) 70.22.Z* - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania
l) 74.90.Z* - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
m) 72.20.Z* - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
n) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej

o) 77.22.Z – Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD, itp.
p) 62.01.Z*- Działalność związana z oprogramowaniem
q) 62.09.Z* - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych
r) 58.21.Z* - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
s) 58.29.Z* - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
t) 60.20.Z* - Nadawanie programów radiofonicznych
u) 63.12.Z – Działalność portali internetowych
v) 58.11.Z* - Wydawanie książek
w) 58.13.Z* - Wydawanie gazet
x) 58.14.Z* - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
y) 59.20.Z* - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
z) 58.19.Z* - Pozostała działalność wydawnicza
aa) 18.12.Z* - Pozostałe drukowanie
bb) 18.20.Z* - Reprodukcja zapisanych nośników informacji
cc) 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
dd) 90.01.Z* - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
ee) 85.52.Z* - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
ff) 93.29.Z* - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
gg) 91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji
turystycznych
hh) 85.51.Z* - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
ii) 96.09.Z* - Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie klasyfikowana

Rozdział III
Organy Fundacji
§9
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji

2. Członkowie rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji ani
pozostawać ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Członkiem Rady Fundacji nie może zostać osoba, która była skazana wyrokiem
prawomocnym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Rozdział IV
Rada Fundacji
§10
1. Rada Fundacji jest najwyższym organem nadzorującym Fundacji
2. Rada Fundacji składa się z nieograniczonej liczby osób powołanych za zgodą tych osób
3. Pierwszy skład osobowy Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady, powołują
Fundatorzy
4. Od dnia powołania pierwszego składu Rady Fundacji, Rada ta samodzielnie powołuje i
odwołuje członków Rady Fundacji
5. Członek Rady Fundacji może w każdym czasie złożyć rezygnację; z dniem złożenia
rezygnacji członkostwo w Radzie ustaje

6. Rada Fundacji może w każdym czasie odwołać członka Rady. Uchwała w tym
przedmiocie wymaga dla swej ważności większości dwóch trzecich głosów. Członek,
którego dotyczy głosowanie, nie bierze w nim udziału.
7. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie z zachowaniem prawa zwrotu
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za
rok poprzedni.
8. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady.

§11
1. Do kompetencji Rady Fundacji, oprócz innych spraw zastrzeżonych w Statucie należy:
a) Ustalanie ogólnych kierunków działania Fundacji
b) Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji
c) Wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd
Fundacji oraz Członków Rady Fundacji
d) Dokonywanie zmiany celu Fundacji i jej Statutu
e) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji
f) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji
g) Dokonywanie bieżących i rocznych kontroli działalności Zarządu Fundacji, w
szczególności prowadzenia gospodarki finansowej Fundacji
h) Sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji
i) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie mu
absolutorium
j) Decydowanie w sprawach łączenia lub likwidacji Fundacji

§12
1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący, upoważniony przez niego lub
wybrany przez Radę fundacji członek Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu Fundacji
2. Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczący jej Przewodniczący, a w razie jego
nieobecności upoważniony przez niego członek Rady lub w braku takiego – członek
wybrany przez Radę
3. Dla ważności posiedzenia Rady Fundacji potrzebna jest obecność połowy członków Rady
Fundacji
4. Rada Fundacji prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał zapadających zwykłą
większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu chyba, że postanowienia
niniejszego Statutu przewidują inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego posiedzenia
5. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały jeżeli wszyscy członkowie Rady
Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na
pisemne głosowanie

§13
1. Na zaproszenie Rady Fundacji w jej posiedzeniach może uczestniczyć Prezes Zarządu
Fundacji lub wyznaczony przez niego przedstawiciel
2. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele
organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji

Rozdział V
Zarząd Fundacji
§14
1. Zarząd jest jedno lub wieloosobowy. Na czele zarządu stoi Prezes powoływany
odwoływany podobnie jak pozostali członkowie Zarządu przez Radę Fundacji
2. Pierwszy skład osobowy Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy
3. Członkowie Zarządu w tym Prezes powoływani są na czas nieokreślony
4. Rada Fundacji może odwoływać członka Zarządu w każdym czasie
5. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie
6. Zasady wynagradzania członków Zarządu określa Rada Fundacji

§15
Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w niniejszym Statucie do
kompetencji Rady Fundacji lub innych organów Fundacji.
Zarząd w szczególności:
1. Organizuje i prowadzi działalność Fundacji z godnie z jej Statutem i obowiązującymi
przepisami oraz odpowiada za realizację jej celów
2. Reprezentuje Fundację na zewnątrz
3. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji łącznie z przyjmowaniem spadków, darowizn i
zapisów
4. Tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, oddziały, biura, zakłady, agencje i inne jednostki,
placówki Fundacji w kraju i za granicą, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot
działalności organy i ich kompetencje
5. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji
6. Dla oceny podejmowanych przez Zarząd działań może powoływać konsultantów

7. Prowadzi politykę kadrową w tym określa wielkości zatrudnienia, zasady wynagrodzenia
oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia

§16
1. Przewodniczący Rady Fundacji ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby
głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu
3. Do podjęcia ważnych uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków
Zarządu w tym Prezes
Rozdział VI
Majątek i dochody Fundacji
§17
Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych
oraz mienie nabyte w toku działania Fundacji

§18
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem

§19
1. Dochodami Fundacji są:
a) Darowizny, spadki i zapisy otrzymywane zarówno w kraju jak i za granicą
b) Subwencje
c) Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego

d) Odsetki bankowe oraz inne zyski kapitałowe (włączając dochody z uczestnictwa w
funduszach powierniczych, dochody z obligacji, bonów skarbowych itp.)
e) Dochody ze zbiórek publicznych
2. Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na realizację celów pożytku publicznego
wskazanych w §7 niniejszego Statutu

§20
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd może złożyć oświadczenie o
przyjęciu spadku tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia bezspornym jest,
że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Przyjęcie spadku może nastąpić
tylko z dobrodziejstwem inwentarza.
§21
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa

Rozdział VII
Zamiana Statutu Fundacji
§22
1. Statut Fundacji i Cele Fundacji mogą być zmienione. Zmiana statutu dotycząca celu
Fundacji może polegać na poszerzeniu lub uzupełnieniu celu bez naruszenia jego
istotnych założeń
2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu i celu Fundacji podejmuje Rada Fundacji

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§23
W przypadku podjęcia prawomocnej uchwały Rady Fundacji o rozwiązaniu Fundacji lub w
razie likwidacji Fundacji na mocy ustawy w innym trybie Rada Fundacji wyznacza jej
likwidatora, określa sposób likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku Fundacji zgodnie z
celami Fundacji
§24
1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją
2. Połączenie nie może nastąpić jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji

§25
1. Fundacja nie udziela pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem fundacji w
stosunku do jej członków, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy fundacji pozostają pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo związanymi z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
2. Fundacja nie będzie przekazywać jakiegokolwiek składnika swojego majątku na rzecz
podmiotów wymienionych w ustawie ust. 1 niniejszego paragrafu na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie będzie wykorzystywać jakiegokolwiek składnika swojego majątku na rzecz
podmiotów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu na zasadach korzystniejszych
niż stosowane przez Fundację przy wykorzystaniu składników jej majątku na rzecz osób

trzecich chyba, że wykorzystanie składnika majątku Fundacji będzie bezpośrednio
wynikać z celów statutowych.
4. Fundacja nie będzie dokonywać zakupów towarów i usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

Łukasz Golec

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Paweł Golec

