Tekst jednolity Statutu Fundacji „Korporacja Ha!art sporządzony przez Zarząd Fundacji
po uchwaleniu zmian Statutu w dniu 04.04.2013 r. przez Radę Fundacji

Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja „Korporacja Ha!art", zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra
Mareckiego Jana Sowę, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym dnia 31 października 2003 przed
notariuszem Sylwią Majerczak w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Masarskiej 7/1 działa na
podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Kraków w woj. małopolskim.
2. Fundacja może posiadać oddziały, w tym i zamiejscowe, oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne.
3. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
§3
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.
§4
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z
działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jej członków.
2. Prowadzenie przez Fundację działalności pożytku publicznego wymaga organizacyjnego
wyodrębnienia, w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i
rachunkowym.
3. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga
rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
4. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej
w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. Uzyskiwany przez Fundację z odpłatnej
działalności pożytku publicznego dochód służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jej członków.
5. Fundacja podlega nadzorowi Ministra właściwego do spraw Kultury.
§ 4a
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:
a) pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19
b) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa PKD 46.7
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c) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów PKD
46.18.Z
d) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z
e) sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.6
f) usługi związane z działalnością obiektów kulturalnych PKD 90.04
g) usługi związane z organizacją targów i wystaw PKD 82.30
h) usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych PKD 74.30.Z
i) usługi wykonywania fotokopii, przygotowania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi
wspomagające prowadzenie biura PKD 82.19.Z
j) reklama PKD 73.1
k) badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z
l) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59

Cele i zasady działania Fundacji
§5
Celem działania Fundacji jest:
1. Wspieranie i upowszechnianie dorobku młodych twórców w kraju oraz za granicą.
2. Działanie na rzecz wypromowania wizerunku Krakowa jako współczesnego ośrodka rozwoju
najnowszych trendów w kulturze.
3. Wspieranie i popularyzowanie kultury polskiej i wiedzy o niej w kraju i za granicą.
4. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych oraz prospołecznych.
5. Działanie na rzecz ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy środowisk twórczych.
6. Popularyzowanie światowego dorobku kulturowego.
7. Promocja czytelnictwa, promocja literatury nowych mediów, nowych gatunków literackich oraz
działalności filmowej.
8. Wymiana myśli międzynarodowej.
9. Rozpowszechnianie, udostępnianie i wydawanie nowych technologii w zakresie przeznaczonym dla
promocji i propagowania dorobku młodych twórców, kultury i edukacji.
§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność wydawniczą, w tym szczególnie wydawanie oraz rozprowadzanie, również w formie
elektronicznej: książek, gazet, folderów, broszur lub czasopism.
2. Działalność w Internecie, w tym szczególnie tworzenie i prowadzenie stron WWW, portali, wortali lub
list dyskusyjnych.
3. Organizowanie festiwali, wystaw, sesji naukowych, seminariów, imprez i akcji promocyjnych oraz
spotkań.
4. Prowadzenie warsztatów edukacyjnych.
5. Działalność artystyczną, projektową, organizacyjną, informacyjną, edukacyjną, badawczą w zakresie
określonym w celach działalności.
6. Współpracę z osobami oraz z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami
i organizacjami kulturalnymi, oświatowymi, rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi.
7. Fundowanie stypendiów oraz udzielanie wsparcia finansowego dla inicjatyw o charakterze twórczym,
edukacyjnym, prospołecznym lub naukowo-badawczym.
8. Organizowanie konkursów.
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9. Opiniowanie projektów i działań twórczych.
10. Stworzenie i prowadzenie Ośrodka Warsztatowego oraz wieloletniego programu warsztatowego
będącego forum spotkania, pracy i wymiany doświadczeń w interesujących nas zagadnieniach.
11. Wystawianie, rozprowadzanie i sprzedaż dorobku młodych twórców w ramach upowszechniania ich
twórczości w kraju, za granicą oraz w Internecie – w szczególności książek, gazet, czasopism,
wydawnictw periodycznych, płyt z nagraniami dźwiękowymi, audiowizualnych taśm, płyt
kompaktowych, kaset, dzieł sztuki.
12. Rozpowszechnianie filmów, programów komputerowych, aplikacji służących do zapoznawania się
i propagowania kultury i dorobku młodych twórców w nowych technologiach.
§ 6a
Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1. Wydawania książek beletrystycznych, naukowych teoretycznych, filozoficznych, socjologicznych,
politologicznych, filmoznawczych, historii sztuki, upowszechniających wiedzę o kulturze polskiej i
zagranicznej, rozwój świadomości obywatelskiej i równościowej, integracji europejskiej oraz
współpracy między społeczeństwami,
2. Wydawania czasopism i pozostałych periodyków; periodyk kulturalny „Ha!art”, upowszechniających
naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie, kulturę
i sztukę oraz propagujące
równość i poszanowanie praw kobiet i mężczyzn,
3. Sprzedaży detalicznej książek w księgarni Fundacji, w trakcie spotkań autorskich oraz przez sprzedaż
internetową w celu upowszechnienia nauki, sztuki, kultury polskiej i zagranicznej,
4. Sprzedaży detaliczej czasopism i gazet służących upowszechnieniu wiedzy o nauce, sztuce, kulturze
polskiej i zagranicznej,
5. Organizacji spotkań i festiwali służących upowszechnianiu dorobku młodych twórców i promowaniu
nowych mediów w kulturze.
§7
1. 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.
2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji
państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.
Majątek i dochody Fundacji
§8
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku
działania. Na fundusz założycielski składa się 3000 zł (trzy tysiące złotych). Wartość środków
majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1000
tysiąc złotych.
§9
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1.
2.
3.
4.

darowizn, spadków, zapisów;
dotacji i subwencji osób prawnych;
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
dochodów z majątku Fundacji
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5. prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.
§ 10
1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów
Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
zarząd Fundacji.
3. Przycięcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów
przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
§ 11
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz
pracownicy Fundacji 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 związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
"osobami bliskimi",
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, 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. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Władze Fundacji
§ 12
Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji
§ 13
1. Rada Fundacji stanowi kolegialny organ kontroli, odrębny od Zarządu Fundacji i niepodlegający mu
w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udoku mentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów
podróży.
2. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy. Z chwilą kandydowania przez Fundatora
do Zarządu Fundacji, z mocy prawa traci on uprawnienie do głosowania nad wyborem członków Zarządu. Z chwilą wyboru do Zarządu, Fundator z mocy prawa traci status członka Rady Fundacji.
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3.

4.
5.

6.
7.

W przypadku utraty przez Fundatora członkowstwa w Zarządzie Fundacji, zastosowanie ma zd. 1 ust.
2 § 13 Statutu.
Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków wybieranych na pięcioletnią kadencję przez Fundatorów,
na mocy jednogłośnej uchwały podjętej przez Fundatorów. W razie gdy Fundator pełni funkcję członka Zarządu, jak również gdy brak jest jednomyślności Fundatorów, wybór członków Rady Fundacji lub
ich odwołanie pozostaje w kompetencji Rady Fundacji. Rada Fundacji podejmuje w tym przypadku
uchwałę bezwzględną większością głosów oddanych. W wypadku braku większości, decydujący jest
głos Przewodniczącego Rady.
Kadencja Członka Rady ulega automatycznie przedłużeniu na kolejne pięć lat, chyba że inaczej zadecydują Fundatorzy w trybie przewidzianym przez § 13 ust. 2.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Fundatorzy mogą jednomyślną uchwałą odwołać członka
Rady przed upływem jego kadencji. W razie gdy Fundator pełni jednocześnie funkcję członka Zarzą du, jak również gdy brak jest w tej kwestii jednomyślności Fundatorów, odwołanie członka Rady Fundacji pozostaje w kompetencji Rady Fundacji. Rada Fundacji podejmuje w tym przypadku uchwałę
bezwzględną większością głosów oddanych. W braku większości decydujący jest głos Przewodniczą cego Rady.
Członkowstwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci członka Rady Fundacji lub złożonej Za rządowi Fundacji pisemnej rezygnacji.
Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, chyba że został on jednomyślnie wskazany
przez Fundatorów. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje Radę Fundacji
na zewnątrz oraz wobec Zarządu Fundacji, a także zwołuje i Przewodniczy posiedzeniom Rady.
§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub
Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 15
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom
Zarządu absolutorium
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji
Fundacji.
8. Fundatorzy powołują pierwszą Radę Fundacji w składzie:
- Marcin Chruściel
- Zenon Fajfer
- Piotr Marecki
- Jan Sowa
§ 16
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
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1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji
§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do siedmiu osób powoływanych przez Radę Fundacji na
czteroletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, którym przysługuje odpowiednio
tytuł "Prezes Fundacji" i "Wiceprezes Fundacji".
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji
przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
§ 18
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.
6. Zarząd, co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne
Sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 19
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu .
W sprawach majątkowych, których wartość przekracza 15.000 zł oświadczenia woli w imieniu Fundacji
składają: Prezes Zarządu i Wiceprezes działający łącznie lub Prezes Zarządu z członkiem Zarządu albo
Wiceprezes Zarządu z członkiem Zarządu lub trzech członków Zarządu (nie pełniących funkcji Prezesa
lub Wiceprezesa) działających łącznie.
2. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji jest 1-osobowy Fundację reprezentuje
wszystkich sprawach Fundacji.

Prezes Zarządu we

Postanowienia końcowe
§ 20
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi
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nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nią lub dla samej
Fundacji. Wyróżnienia te ustanawia Rada. Zasady oraz tryb przyznawania tych wyróżnień określa Rada
na wniosek zarządu.
§ 21
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatorów. Zmiany
statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja zastała ustanowiona i określonych
w akcie założycielskim. Jednakowoż Fundacja, również na wniosek Fundatorów może określić dodatkowe
cele i sposoby ich realizacji nie będące w sprzeczności z dotychczasowymi.
§ 22
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.
§ 23
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze
jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 24
1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania
skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 25
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały
Rady Fundacji na rzecz realizacji celów zbliżonych do określonych w niniejszym Statucie.
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