Statut Fundacji „Czas Lokalny”
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja „Czas Lokalny”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez:
Ewa Skłodowska
Adam Twardowski
Aleksandra Katarzyna Chaberek
Maria Krupa
Kamil Konrad Krupa
Ewa Sznejder
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Tomasza
Poredę w Kancelarii Notarialnej s.c. w Łomży przy Alei Legionów 7A w dniu 16 lutego 2012r.
3. Fundatorzy mogą być członkami zarządu i innych organów Fundacji i uczestniczyć w
działaniach Fundacji na zasadach takich jak pozostali członkowie zarządu bądź innego
organu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Łomża.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
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Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celem Fundacji jest:
1. propagowanie i wspieranie kultury oraz sztuki we wszystkich ich formach,
2. integracja środowisk twórczych,
3. tworzenie aktywnego ośrodka artystycznego,
4. poszukiwanie innowacyjnych metod animacji kultury i edukacji,
5. organizacja przestrzeni dla funkcjonowania edukacji nieformalnej,
6. wspieranie inicjatyw lokalnych związanych z promocją kultury, sztuki i historii
regionalnej,
7. zdobywanie i upowszechnianie wiedzy o kulturach tradycyjnych, w tym przede
wszystkim kulturach Polski,
8. prowadzenie wielowymiarowej ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego
obszarów Polski
a przede wszystkim Polski północno-wschodniej,
9. budowanie i pogłębianie dialogu międzykulturowego oraz tolerancji dla
współistnienia różnych narodowości, religii i tradycji,
10. zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, tworzenie i wspieranie
form dialogu międzypokoleniowego,
11. upowszechnienie i wsparcie kultury i edukacji szczególnie w środowiskach
izolowanych
i dyskryminowanych,
12. promocja postawy otwartej i tolerancyjnej,
13. upowszechnienie i wspieranie postaw i inicjatyw proekologicznych oraz zdrowego
stylu życia, sportu i turystyki,
14. międzynarodowa integracja i współdziałanie na polach edukacji, kultury i sztuki
15. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
16. działanie na rzecz równouprawnienia,
17. wspieranie różnorodnych metod rozwoju osobowości.

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie krajowych i międzynarodowych imprez kulturalnych, edukacyjnych
lub artystycznych, w tym w szczególności warsztatów artystycznych, projektów
edukacyjnych, wernisaży, wystaw, konkursów i festiwali, koncertów w różnych
dziedzinach sztuki
2. edukacja dzieci, młodzieży i starszych poprzez sztukę
3. rozpowszechnianie sztuki filmowej poprzez prowadzenie pokazów filmowych
4. działalność wystawiennicza
5. organizowanie krajowych i międzynarodowych szkoleń, seminariów i konferencji
naukowych dotyczących działalności artystycznej i kulturalnej oraz innych tego
typu przedsięwzięć
6. gromadzenie dokumentacji i wymianę informacji dotyczących zdarzeń
artystycznych, instytucji i osób związanych ze sztuką
7. rozwijanie własnej działalności artystycznej
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8. organizowanie badań, w tym terenowych związanych z realizacją celów
statutowych fundacji
9. podejmowanie wszelkich działań twórczych, artystycznych, edukacyjnych oraz
ekologicznych
10. prowadzenie działalności wydawniczej
11. dokumentacja aktualnych działań
12. tworzenie kolekcji sztuki współczesnej naszego regionu
13. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi,
sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu w kraju i za granicą
14. współpraca z innymi ośrodkami i środowiskami artystycznymi w kraju i zagranicą
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji
Majątek i dochody Fundacji
§8
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2100 zł (dwa tysiące sto
złotych), z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§9
1) Źródłami powstania majątku fundacji są:
a) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki
publiczne;
b) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych , granty;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) wpływy z działalności statutowej Fundacji, dochody z własnej działalności, dochody
z majątku Fundacji, dochody z kapitału ( odsetki, lokaty, akcje);
e) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Fundacji;
f) dochody z działalności gospodarczej.
g) przychody z działalności statutowej,
h) nadwyżki przychodów nad kosztami;
i) dochody od sponsorów.
2) Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację z jest przeznaczana wyłącznie
na działalność statutową.
3) Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów
statutowych.
4) Zabrania się :
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, 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 kuratelą zwaną dalej „osobami bliskimi”;
b) Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub
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pracowników, oraz innych osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach;
c) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
d) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów, lub pracownicy oraz
ich osób bliskich.
5) Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną działalność
pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi
zmianami) w zakresie:
Promocji Polski i regionu
Edukacji, oświaty i wychowania
Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej
Działalność w zakresie informacji turystycznej , turystyki i krajoznawstwa
Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Wypoczynku dzieci i młodzieży
Sprzedaży towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby
bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego
Ekologii, ochrony i promocji zdrowia, rozwoju osobistego
Pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Działalność gospodarcza
§ 10
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach. O momencie podjęcia działalności gospodarczej decyduje
Zarząd.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność wytwórcza i
usługowa w zakresie:
PKD 47.78.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na
straganach i targowiskach

PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
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PKD 47.99.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami

PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
PKD 59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych

PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
PKD 68.2

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
PKD 87.30.Z
niepełnosprawnych.
PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem.

PKD 73.11

Usługi marketingowe, reklamowe

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
PKD 94.99.Z niesklasyfikowana

Władze Fundacji
§ 11
1. Władzami Fundacji jest:
Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Fundatorzy mogą tworzyć inne ograny Fundacji.
Zarząd
§ 12
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatorów
na pięcioletnią kadencję, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z Fundatorów,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej bezwzględną
większością głosów.
5. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację w ramach stosunku pracy i
umów cywilnoprawnych.
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§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. składanie wniosku do Fundatorów o zmianę statutu,
h. wnioskowanie do Fundatorów o połączenie i likwidację Fundacji.
2. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorom roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji.
§ 14
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej
3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
Sposób reprezentacji

§ 15
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może
dwóch członków Zarządu działających łącznie .
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł wymagany jest podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Postanowienia końcowe
§ 16
Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu
mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
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§ 17
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.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmują Fundatorzy, bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
§ 18
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra
Narodowego.

Kultury i Dziedzictwa

3. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Fundatorów na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
Statut został przyjęty dnia 3 października 2013 r.

Podpisano:

Ewa Skłodowska
Adam Twardowski
Aleksandra Katarzyna Szemis

….........................................................
..........................................................
............................................................

Maria Krupa

…...........................................................

Kamil Konrad Krupa

…...........................................................

Ewa Sznejder

…...........................................................
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