
STATUT 
„FUNDACJI smacznego!”

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą ”FUNDACJA smacznego!”, zwana dalej „Fundacją”
ustanowiona przez Marię Niemyjską zwaną dalej „Fundatorem” aktem

notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Eskę-Królikowską dnia
siedemnastego sierpnia dwa tysiące dziesiątego roku (17.08.2010),

REPERTORIUM A numer: 5823/2010, działa na podstawie ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (z późniejszymi zmianami), ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz niniejszego

statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą fundacji jest miasto Toruń.

§ 4.

Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę.

§ 5.

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 6.

1.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem

nazwy w wybranych językach obcych.



§ 7.

Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej wolontariuszy; do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 8.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 9.

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Cele i zasady działania Fundacji

§ 10.

Celem Fundacji jest:
1. Wspieranie kultury i sztuki w Polsce i na świecie;

2. Wspieranie artystów zarówno profesjonalnych jak i amatorów;
3. Stwarzanie warunków do rozwoju młodych twórców;

4. Wspieranie wszelkich dziedzin sztuki oraz działalności kulturalnej; 
5. Inspirowanie twórczych działań w środowiskach nieprofesjonalnych twórców

kultury;
6. Tworzenie projektów i działań służących rozwojowi kultury i sztuki;

7. Wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury;
8. Promocja młodych talentów;

9. Promocja innowacyjnych działań artystycznych i kulturalnych; 
10.Popularyzacja nowych idei z obszaru kultury, sztuki współczesnej i humanistyki; 
11. Stwarzanie możliwości do realizacji wszelkich akcji i przedsięwzięć artystycznych

oraz kulturalnych, artystom profesjonalnym i nieprofesjonalnym;
12.Współpraca z młodzieżą szkolną, akademicką w celu rozwoju osobistego

młodych ludzi, jak i rozwoju sztuki i kultury;
13.Propagowanie sztuki w miejscach publicznych; 
14.Upowszechnienie sztuki dla ogółu odbiorców;

15.Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki;
16.Wspieranie finansowe osób fizycznych i prawnych;



17.Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
18.Działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii i edukacja w tym zakresie;

19.Działania na rzecz ochrony zdrowia, szczególnie edukacja w zakresie właściwego
sposobu odżywiania i aktywności fizycznej; 

20.Działania na rzecz wspierania inicjatyw społecznych, w tym wspieranie rozwoju
trzeciego sektora oraz działania dobroczynne
21.Zorganizowanie i prowadzenie biura.

§ 11.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Realizację konkretnych projektów artystycznych;
2. Przeprowadzanie konkursów w tym grantowych;
3. Fundowanie stypendiów dla młodych twórców;

4. Fundowanie wyjazdów zagranicznych dla artystów i osób związanych z kulturą; 
5. Organizowanie imprez związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją

kultury i sztuki, w tym wystaw, pokazów i koncertów, plenerów, festiwali,
warsztatów artystycznych, konferencji oraz konkursów;

6. Organizowanie imprez związanych z ochroną środowiska oraz ochroną zdrowia,
wspieraniem inicjatyw społecznych, dobroczynnością w tym także promocję

wyżej wymienionych poprzez działania artystyczne. 
7. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą w zakresie kultury, ochrony

zdrowia, ochrony środowiska i wspierania inicjatyw społecznych;
8. Odpłatną działalność statutową pożytku publicznego w formie:

a) organizacji imprez kulturalnych, związanych z ochroną środowiska, ochroną zdrowia,
wspieraniem inicjatyw społecznych, dobroczynnością zleconych Fundacji przez inne

podmioty
b) organizacji imprez obejmujących pobieranie opłat za wstęp lub uczestnictwo w tym

warsztatów, konferencji itp.
c) sprzedaży wytworzonych w toku działalności statutowej dóbr, np. wydawnictw (w tym

wydawnictw muzycznych), dzieł sztuki i innych przedmiotów 
9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi

w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
10. Prowadzenie programów stypendialnych;

11. Prowadzenie działań charytatywnych.

§ 12.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może zawierać porozumienia o współpracy 
z instytucjami prowadzącymi działalność zbieżną z jej celami.



Majątek i dochody Fundacji

§ 13.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 100 (sto) złotych oraz inne
mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 14.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Darowizn, spadków, zapisów;

2. Dotacji i subwencji oraz grantów;
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

4. Dochodów z majątku Fundacji;
5. Społecznej pracy wolontariuszy;

6. Wpływów z działalności statutowej odpłatnej. 
7. Odsetek i depozytów bankowych

8. Wynajmu i dzierżawy składników majątku Fundacji i innych dóbr pozostających
do jej dyspozycji

9. Działalności gospodarczej

§ 15.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach.

2.  Działalność gospodarcza prowadzona może być wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.

3. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:
a. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

– 47.91Z
b. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach

i targowiskach- 47.89.Z
c. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne – 56.1

d. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – 56.2
e. Przygotowywanie i podawanie napojów – 56.3



f. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z
wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1

g.  Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi –
59.1

h. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.2
i. Działalność portali internetowych – 63.12.Z

j.  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana- 63.99Z

k.  Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z
l.  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych

i humanistycznych – 72.2
m.  Działalność związana z reprezentowaniem mediów – 73.12

n. Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z
o. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z

p.  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z, 
q. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - 85.52.Z

r. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59
4. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej podejmuje zarząd

większością głosów. W uchwale o podjęciu działalności gospodarczej zarząd
musi wydzielić z funduszu statutowego przynajmniej 1000 zł lub powiększyć

fundusz statutowy o kwotę 1000 zł i przeznaczyć je na prowadzenie tej
działalności. Podjęcie uchwały o rozpoczęciu działalności gospodarczej skutkuje
niezwłocznym jej zgłoszeniem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez

KRS. Podjęcie uchwały o zakończeniu działalności gospodarczej skutkuje
wnioskiem o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców. 

5. Dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej i majątku Fundacji
przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych oraz na pokrycie

kosztów statutowych Fundacji.

§ 16.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów zostaną
przeznaczone na realizację celów Fundacji.

2. Decyzję o przyjęciu darowizn i dziedziczenia, wymaganą przepisami prawa podejmuje
Zarząd Fundacji.

3. Zarząd może odmówić przyjęcia środków materialnych lub innego wsparcia od osoby
fizycznej lub prawnej, bez konieczności uzasadniania w tym przedmiocie swojego
stanowiska, przy czym na takową odmowę nie służy żaden środek odwoławczy.

§ 17.

Majątek Fundacji nie może być przeznaczany na:
1.  Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków

Fundacji, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub



powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

zwanych dalej "osobami bliskimi";
2.  Przekazywanie na rzecz członków Fundacji, członków 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;
3.  Wykorzystywanie na rzecz członków Fundacji, członków 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;
4.  Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których

uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz
ich osób bliskich.

§ 18.

Zarządzanie majątkiem i finansami należy do wyłącznej kompetencji Zarządu.

Władze Fundacji

§ 19.

1. Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji

§ 20.

1. W skład zarządu wchodzi prezes Fundacji, może być powołany wiceprezes
Fundacji, oraz od jednego do sześciu członków. 

2. Funkcję prezesa Zarządu pełni Fundator aż do czasu złożenia przez niego
pisemnej rezygnacji

3. Fundator powołuje pierwszy Zarząd Fundacji 
4. Fundator odwołuje pierwszy Zarząd Fundacji. 

5. Kolejne zarządy powołuje i odwołuje Zarząd zwykłą większością głosów
6. Rozszerzenie/uzupełnienie składu osobowego Zarządu dokonują dotychczasowi

członkowie zwykłą większością głosów
7. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje bezterminowo, do czasu złożenia przez

nich pisemnej rezygnacji
8. Członek Fundacji może być w każdym czasie odwołany



9. Mandat członka Zarządu wygasa na skutek pisemnej rezygnacji złożonej
pozostałym członkom Zarządu, śmierci członka Zarządu.

§ 21.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 
b. uchwalanie regulaminów, 

c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników

Fundacji,
e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji

innych organów, 
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

g. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu,

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw

należących do zadań Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 22.

1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we
wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpis: 

- jednego członka Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania do 10.000 zł
(słownie dziesięć tysięcy złotych),

- dwóch członków Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania powyżej kwoty
10.000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych), 

       2. Do składania projektów o dotacje i innych wniosków o zewnętrzne
dofinansowanie   Fundacji  wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

3. Do składania sprawozdań finansowych i merytorycznych w ramach projektów
realizowanych przez Fundację wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.
4. Do składania wniosków w sprawach innych niż majątkowe wymagany jest podpis

jednego z członków Zarządu.
5. Osoby reprezentujące Fundację mają obowiązek poinformować pozostałych członków

zarządu o podjętych zobowiązaniach w terminie 7 dni od zaistniałego faktu.



Zmiana Statutu

§ 23.

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na podstawie decyzji podjętej
większością głosów

2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja zastała
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 24.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 25.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego
decyzje zapadają w drodze uchwały przyjętej większością głosów

Likwidacja Fundacji

§ 26.

1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona, lub w razie
wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega

likwidacji w sposób wskazany w statucie.
2. Likwidację Fundacji przeprowadzają likwidatorzy. 

3. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu Fundacji albo osoby
wskazane uchwałą Zarządu o likwidacji Fundacji.

§ 27.



Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone mocą
uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.


