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Tekst jednolity: 28 września 2018 r. 
STATUT 

 
FUNDACJA B-SIDE 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
Fundacja pod nazwą FUNDACJA B-SIDE zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 
Artura Łebeckiego, 
Piotra Świąder-Kruszyńskiego, 
Bartłomieja Urbańczyka, 
Pawła Kazimierczaka, 
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Kowalczyk-Dadak w jej 
kancelarii notarialnej w Chrzanowie przy Rynku numer 3 w dniu 11 grudnia 2014 roku, na podstawie przepisów prawa 
polskiego oraz niniejszego statutu. Fundacja podlega nadzorowi Ministra do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 

§ 2 
 

1. Fundacja ma osobowość prawną. 
2. Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony. 

 
§ 3 

 
Siedzibą fundacji jest miejscowość Góra. 
 

§ 4 
 

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 tworzyć Oddziały. 
 

Cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 5 
 

Celami Fundacji są: 
1. Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie rozwoju kultury. 
2. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność kulturalna. 
 

§ 6 
 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Promocję twórczości kulturalnej. 
2. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą. 
3. Organizację przedsięwzięć i imprez o charakterze kulturalnym. 
4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w 

celach działania Fundacji. 
 

§ 7 
 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżnych z jej celami. 
 

Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 8 
 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 4.000 (cztery tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte 
przez Fundację w toku działania.  
 

§ 9 
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1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 
a) darowizn, spadków, zapisów, 
b) dotacji i subwencji oraz grantów, 
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
d) dochodów z majątku Fundacji. 

2. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną oraz odpłatną pożytku publicznego. 
 

§ 10 
 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

Władze Fundacji 
 

§ 11 
 

1. Władzami fundacji są: 
a) Zgromadzenie Fundatorów, 
b) Zarząd Fundacji. 

2. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu. 
3. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów mogą pełnić funkcje w Zarządzie Fundacji. 
 

Zgromadzenie Fundatorów 
 

§ 12 
 

1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2. Zgromadzenie Fundatorów składa się z czterech członków. 
3. W skład Zgromadzenie Fundatorów wchodzą Fundatorzy. 
 

§ 13 
 

Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich 
członków z zastrzeżeniem, iż w przypadku kiedy członek Zgromadzenia Fundatorów jednocześnie pełni funkcje w 
Zarządzie Fundacji, a uchwała dotyczy udzielenia mu absolutorium – jest on wyłączony z głosowania. W przypadku 
równej liczby głosów „za” i „przeciw” decydujący głos ma osoba najstarsza biorąca udział w głosowaniu. 
 

§ 14 
 

Do zadań Zgromadzenia Fundatorów należy w szczególności: 
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu na kadencje liczoną aż do odwołania. 
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. Dokonywanie zmian w statucie Fundacji. 
 

§ 15 
 

Zgromadzenia Fundatorów w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, 
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 
 

Zarząd Fundacji 
 

§ 16 
 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów. 
2. Zgromadzenie Fundatorów powołuje Prezesa Zarządu. 
 

§ 17 
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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 likwidacja 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 
 

§ 18 
 

Fundację reprezentuje każdy Członek Zarządu jednoosobowo. 
 

Zmiana Statutu 
 

§ 19 
 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundatorów. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, 
których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 
 

Połączenie z inną fundacją 
 

§ 20 
 

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

Likwidacja Fundacji 
 

§ 21 
 

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku podjęcia takiej uchwały przez Zgromadzenie Fundatorów. 
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów. 
 

§ 21 
 
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zgromadzenie 
Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 
 
 


