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Statut Fundacji „Banina” 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§1 

1. Fundacja „Banina”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Bartłomieja Miernika 

zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Grażynę 

Twardowską, Kancelaria Notarialna w Lublinie, przy ulicy I Armii Wojska Polskiego nr 7, w 

dniu 07.04.2017 r. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 

(Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 

 

§2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§3 

Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

 

§4 

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. 

 

§5 

Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony. 

 

§6 

Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest minister do 

spraw edukacji. 

 

§7 

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres. 

 

 

 

 



2 

 

§8  

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej 

celów. 

 

§9 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

§10 

Celami Fundacji są: 

1. prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, 

2. prowadzenie działalności wychowawczej, 

3. prowadzenie działalności informacyjnej, 

4. prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji kultury, 

5. prowadzenie działalności na rzecz edukacji teatralnej. 

 

§11 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. organizowanie festiwali teatralnych, 

2. organizowanie wydarzeń artystycznych, 

3. organizowanie warsztatów teatralnych, 

4. organizowanie warsztatów pisarskich, 

5. wydawanie prasy i czasopism, 

6. organizowanie wystaw, 

7. organizowanie pokazów filmowych, 

8. organizowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, wykładów, odczytów, 

konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy, 

9. działalność wydawniczą, w tym w drodze wydawania książek, czasopism i broszur, 

10. udział w festiwalach teatralnych, 

11. działalność w ramach edukacji teatralnej, 

12. promowanie rozwoju edukacji teatralnej, 

13. popularyzację kultury, 
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14. współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych 

celów statutowych. 

 

§12  

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, 

prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji. 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§13 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2500 zł (dwa tysiące pięćset 

złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

2. W ramach majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej Fundator 

przeznacza kwotę w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych). 

 

§14 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§15 

Przychody Fundacji pochodzą z: 

1. krajowych i zagranicznym darowizn, spadków i zapisów, 

2. dotacji i subwencji od osób prawnych i fizycznych, 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4. nawiązek, 

5. działalności gospodarczej, 

6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych. 

 

§16 

1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na 

realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów 

statutowych. 
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§17 

W przypadku powołania do dziedziczenia Zarząd, za zgodą Rady Fundacji, składa 

oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

IV. Organy Fundacji 

§18 

Organami Fundacji są: 

1) Rada Fundacji, 

2) Zarząd. 

 

§19 

1. Rada Fundacji składa się od jednej do trzech osób. 

2. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator,  przy czym członkowie Rady Fundacji nie 

mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

3. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe. 

4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, 

mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymać zwrot poniesionych i 

udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością. 

 

§20 

1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem: 

1) odwołania przez Fundatora,  

2) upływu kadencji, 

3) śmierci jej członka, 

4) złożenia przez niego rezygnacji, 

5) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, 

6) dłuższego niż rok niepełnienia obowiązków członka lub nieuczestniczenia w trzech 

kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji w danym roku kalendarzowym. 

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej następuje w drodze uchwały. 
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§21 

1. Rada Fundacji jest jej organem doradczym i nadzorczym. 

2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy: 

1) nadzór nad działalnością Fundacji, 

2) określanie głównych kierunków działalności Fundacji,  

3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z zastrzeżeniem §25 ust.1 pkt 3, 

4) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia, 

5) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań, 

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie 

absolutorium jego członkom, 

7) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji. 

3. Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób 

wykonywania czynności. 

 

§22 

1. Jeśli rada jest wieloosobowa, członkowie Rady wybierają ze swego grona 

Przewodniczącego Rady. 

2. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i 

przewodniczy zebraniom Rady. 

3. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwołanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak 

niż raz w roku kalendarzowym. 

4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie lub 

elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej 

członków, nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem posiedzenia. 

5. Posiedzenia Rady mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający 

porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia 

przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. 

Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez prowadzącego posiedzenie. 

6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie 

Zarządu. 

§23 

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby 

głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
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2. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze 

głosowania pisemnego, o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy 

głosowania. 

 

§24 

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków powołanych przez Radę Fundacji. 

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja trwa trzy lata. 

Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu. 

3. Powołując osobę do składu Zarządu Rada Fundacji wskazuje funkcję, jaką dana osoba 

pełni w składzie Zarządu. 

1) Karolina Kaliszuk – Prezes Zarządu. 

2) Natalia Dziedzic – Wiceprezes Zarządu. 

 

§25 

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem: 

1) upływu kadencji, 

2) śmierci członka Zarządu, 

3) odwołania przez Radę Fundacji, 

4) odwołania przez Fundatora. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków 

w każdym czasie. 

2. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe. 

 

§26 

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes. 

2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

3. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

2) wyznaczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

4) opracowanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji, 

5) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji. 

6) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
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7) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji, 

8) opracowanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych 

sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody 

uzyskiwane wskutek jej prowadzenia. 

4. Budżety i plany, o których mowa w ust. 3 pkt 8 niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje i 

przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego 

poprzedniego roku. 

5. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwie finansowanie działalności statutowej 

Fundacji, w tym także za odpowiedni lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające 

przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji. 

 

§27 

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla 

dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie 

przez Zarząd formalnej uchwały. 

2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo 

zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 

 

§28 

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu 

Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie. 

2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powyżej kwoty 15000 zł 

wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu wyrażona w formie podpisu pod 

oświadczeniem woli. 

3. W stosunkach pomiędzy członkiem Zarządu, a Fundacją, oświadczenia woli w imieniu 

Fundacji może składać pełnomocnik upoważniony uchwałą Zarządu. 

 

§29 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją. 

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator. 

3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z 

członkami Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady Fundacji. 
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4. Wynagrodzenie dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane jest ze środków 

Fundacji. 

 

§30 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady 

Fundacji albo innego członka Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie, elektronicznie albo 

w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków, nie później niż 

siedem dni przed rozpoczęciem planowanego posiedzenia. 

4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający 

porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia 

prowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie. Protokół z 

takiego posiedzenia powinien być podpisanych przez wszystkich uczestniczących w nim 

członków Zarządu. 

 

Rozdział V. Działalność gospodarcza 

§31 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w celu realizacji celów statutowych. 

2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów 

statutowych. 

 

§32 

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

odrębnych przepisach. 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji 

celów statutowych. 

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: 

1) Wydawanie książek - 58.11.Z; 

2) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) - 58.12.Z; 

3) Wydawanie gazet - 58.13.Z; 

4) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - 58.14.Z; 

5) Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z; 
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6) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 

59.11.Z; 

7) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnym - 59.12.Z; 

8) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

- 59.13.Z; 

9) Działalność związana z projekcją filmów - 59.14.Z; 

10) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - 59.20.Z; 

11) Nadawanie programów radiofonicznych - 60.10.Z; 

12) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych  - 

60.20.Z; 

13) Działalność portali internetowych -  63.12.Z; 

14) Działalność agencji informacyjnych - 63.91.Z; 

15) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana - 63.99.Z; 

16) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych - 72.20.Z; 

17) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji - 

73.12.A; 

18) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych - 

73.12.B; 

19) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) - 73.12.C; 

20) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 

- 73.12.D; 

21) Działalność fotograficzna - 74.20.Z; 

22) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - 85.52.Z; 

23) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B; 

24) Działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z; 

25) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - 90.01.Z; 

26) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - 90.02.Z; 

27) Artystyczna i literacka działalność twórcza - 90.03.Z; 

28) Działalność obiektów kulturalnych - 90.04.Z. 
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Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

§33 

Decyzję o zmianie statutu Fundacji, w tym jej celów podejmuje Fundator. 

 

§34 

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

2. Połączenie, o którym mowa w ust.1, nie może nastąpić jeśli w jego wyniku mogłyby 

zmienić się cele Fundacji. 

3. Połączenie, o którym mowa w ust.1, może nastąpić poprzez przejęcie, jak i poprzez 

zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być 

zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. 

3. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich 

czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Zarząd. 

4. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd za zgodą wszystkich 

uprawnionych członków. 

 

§35 

1. Fundacja ulega likwidacji wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz 

braku możliwości pozyskania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla 

których została ustanowiona lub osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona. 

2. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji. 

3. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust.2 powyżej, nie powoła likwidatorów, 

likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd. 

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone 

z celami Fundacji określonymi w §10 statutu. Rada Fundacji podejmując uchwałę o likwidacji 

wskaże konkretne cele na jakim majątek zostanie przeznaczony. 

 

§36 

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w §6 statutu, corocznie sprawozdania ze 

swej działalności w roku ubiegłym. 
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