
   
 

   
 

Statut Fundacji LexCultura 

Tekst jednolity uwzględniający zmianę z dnia 5.02.2021 r. 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Krzysztof Pławecki i Krzysztof Piersa, zwani dalej „Fundatorami” ustanowili aktem 

notarialnym Rep. A nr 2560/2020 sporządzonym przez notariusza Pawła Kubala w 

Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu ul. Św. Antoniego nr 12/1B „Fundację LexCultura”, 

zwaną dalej Fundacją, która działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 

fundacjach (Dz. U. Z 1991 r., Nr 46, poz. 203.) oraz postanowieniami niniejszego statutu. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław. 

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 Rzeczypospolitej Polskiej. 

  

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego. 

  

  



   
 

   
 

§ 4 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym 

się do realizacji celów fundacji. 

 

II. Cele i zasady działania Fundacji 

§ 5 

Celami fundacji są: 

1) szerzenie, popularyzowanie i wspieranie kultury, sztuki, edukacji, sportu i kultury 

fizycznej, 

2) wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej 

na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a nadto działalności prowadzonej na 

rzecz rozwoju i krzewienia kultury fizycznej i sportu, 

3) aktywizacja i wsparcie osób niepełnosprawnych,  

4) integrowanie środowisk lokalnych, 

5) ochrona tradycji lokalnych i specyfiki regionalnej, 

6) wspieranie inicjatyw lokalnych związanych z promocją kultury, edukacji, sztuki, 

historii, kultury fizycznej i sportu, 

7) organizacja czasu wolnego, jako forma profilaktyki chroniąca przed uzależnieniami, 

w szczególności od nowoczesnych technologii, 

8) działalność edukacyjna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od 

nowoczesnych technologii, 

9) zwiększenie udziału w życiu społecznym i aktywizacja osób starszych, a także 

tworzenie i wspieranie form dialogu międzypokoleniowego, 

10) ochrona środowiska naturalnego i zwierząt oraz edukacja społeczeństwa w tym 

zakresie,  

11) wspieranie edukacji prawnej społeczeństwa, 

12) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, 

13) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 

społeczeństwa, 



   
 

   
 

14) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

a także działań wspomagających rozwój demokracji,  

15) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

16) działalność edukacyjna oraz prewencyjna dotycząca cyberbezpieczeństwa, 

17) upowszechnianie i popularyzacja wiedzy w zakresie nowych technologii,  

18) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Fundacji. 

  

 

§ 6 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) działalność artystyczną realizowaną w ramach Fundacji, 

2) współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach 

działania, zarówno polskimi jak i zagranicznymi, 

3) współpracę z niezależnymi artystami i animatorami kultury, zarówno polskimi jak i 

zagranicznymi, 

4) organizowanie i finansowanie uroczystości, wystaw, spotkań, szkoleń, warsztatów, 

konkursów, plenerów, spektakli, które służą realizacji celów fundacji; 

5) organizowanie i finansowanie działalności sportowo – rekreacyjnej dla wszystkich 

grup wiekowych, zwłaszcza dzieci, młodzieży i osób starszych, 

6) działalność terapeutyczno - profilaktyczną dla osób uzależnionych od nowoczesnych 

technologii, 

7) pomoc w rozwijaniu talentów szczególnie uzdolnionych artystycznie i sportowo dzieci 

i młodzieży, 

8) udział w ruchu artystycznym poprzez uczestnictwo w przeglądach, festiwalach, 

konferencjach, seminariach itp. na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i 

międzynarodowym, 

9) tworzenie rezydentur (organizowanie pobytu) pojedynczych artystów lub grup 

artystycznych w Polsce i za granicą, 

10) propagowanie dziedzictwa kultury narodowej w kraju i za granicą, 

11) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, 



   
 

   
 

12) prowadzenie, organizowanie i finansowanie warsztatów i zajęć z zakresu edukacji  

artystycznej, prawnej i kulturalnej adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, 

13) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań mających na celu włączanie do 

współpracy artystycznej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

14) prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej oraz pedagogicznej, 

15) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami i osobami fizycznymi 

zainteresowanymi działalnością Fundacji. 

16) organizacja zajęć profilaktycznych poprzez prelekcje, szkolenia, zajęcia warsztatowe 

adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, 

17) opracowanie i wdrażanie projektów, ekspertyz, badań i programów dotyczących 

ochrony środowiska i zwierząt, 

18) wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich, 

19) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, 

20) prowadzenie szkoleń, prelekcji, konkursów, przygotowywanie wydawnictw i innych 

form edukacji prawnej,  

21)  organizację i udzielanie pomocy prawnej,  

22) organizowanie wsparcia materialnego dla realizacji celów Fundacji oraz organizacji 

współdziałających z Fundacją, w szczególności poprzez pozyskiwanie środków 

finansowych od sponsorów, przyjmowanie dotacji, zapisów o darowizn oraz środków 

pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, jak również poprzez prowadzenie zbiórek 

publicznych,  

23) współdziałanie z administracją publiczną w zakresie realizacji celów Fundacji,  

24) opracowywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,  

25) wdrażanie i tworzenie projektów, ekspertyz, badań i programów dotyczących 

ochrony i upowszechniania praw konsumentów, uzależnienia od nowoczesnych 

technologii oraz cyberbezpieczeństwa, 

26) upowszechnianie wiedzy o prawach konsumentów,   

27) występowanie w sprawach o ochronę konsumentów przed władzami i organami 

wymiaru sprawiedliwości.  

III. Majątek i dochody Fundacji 

  

§ 7 



   
 

   
 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych) 

oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

  

§ 8 

1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

1) darowizn, spadków, zapisów, 

2) dotacji i subwencji od osób prawnych, 

3) zbiórek publicznych, 

4) majątku fundacji, 

5) odsetek i lokat bankowych,. 

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na 

działalność statutową. 

 

IV. Władze Fundacji 

 

§ 9 

 

Organami Fundacji są: 

1) Zarząd Fundacji 

2) Rada Fundacji 

 

 

Zarząd Fundacji 

§ 10  

 

1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę 

Fundacji na pięcioletnią kadencję.  

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić wielokrotnie. 

3. Pierwszy skład Zarządu powołują jednogłośnie Fundatorzy.  

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 



   
 

   
 

a) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

b) śmierci członka Zarządu, 

c) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji, 

5. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani 

przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków 

Rady. 

 

§ 11 

 

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

 

2.  Do zadań zarządu należy w szczególności: 

a) realizacja celów statutowych, 

b) kierowanie bieżącymi działaniami Fundacji, 

c) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji, 

d) sporządzanie planów pracy i budżetu, 

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

f) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

g) działalność sprawozdawcza wymagana prawem,  

h) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

i) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do 

kompetencji innych organów. 

 

 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością 

głosów. 

 

4. W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący należy do Prezesa Zarządu.  

 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w roku. 

 



   
 

   
 

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadku braku 

takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 14 dni przed spotkaniem. 

 

7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

 

§ 12 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, uprawniony 

jest każdy członek Zarządu samodzielnie.   

2.  Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Fundacji w wysokości powyżej 

10 000 zł upoważniony jest Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub 

dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 

§ 13 

 

Rada Fundacji może w drodze uchwały postanowić o odpłatnym wykonywaniu 

obowiązków członka Zarządu, określając jednocześnie formę zatrudnienia i wysokość 

wynagrodzenia. 

 

Rada Fundacji 

 

§ 14 

 

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada 

wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 

3. Pierwszy skład Rady powołują jednogłośnie Fundatorzy. Następnych członków Rady na 

miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje 

swą decyzją Rada. 

4. Funkcję członka Rady można pełnić wielokrotnie.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w 

wyniku decyzji podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. 

6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 



   
 

   
 

a) pisemnej rezygnacji złożonej do Przewodniczącego Rady, 

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c) odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu, 

d) śmierci członka Rady. 

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 

 

 

§ 15 

 

Do zadań Rady Fundacji należy: 

a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu 

majątkowego Fundacji, 

c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi 

absolutorium, 

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, 

e) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji. 

 

 

§ 16 

 

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu. 

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności 

co najmniej połowy swoich członków, jeśli inne postanowienia nie stanowią inaczej. W 

razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

4. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany. 

 

 



   
 

   
 

V. Postanowienia końcowe 

§ 17 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów. 

Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 

§ 18 

 

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. 

 

§ 19  

 

W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 20 

 

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje w drodze uchwały Rada bezwzględną większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 21 

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji 

lub stowarzyszenia o zbliżonych celach. 


