STATUT
„Fundacji Artystyczno - Badawczej
om – organizmy i maszyny w kulturze”

Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja nosi nazwę:
„Fundacja Artystyczno-Badawcza om – organizmy i maszyny w kulturze”.
Fundacja została ustanowiona przez: Violettę Marię Kuś i Anettę Irenę Kuś zwane dalej
fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym przed Aleksandrą Radzińską – asesorem
notarialnym, zastępującym Dorotę Fabiańczyk – Szajgin – notariusza, mającego siedzibę
w Bydgoszczy, w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 4/4,
w dniu 7 stycznia 2015 roku. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego
o fundacjach oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§4
Siedzibą fundacji jest miasto Bydgoszcz.
§5
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 dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
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§6
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§7
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji
§8
Celami Fundacji są:
1. Rozwój i popularyzacja najnowszych dziedzin sztuki i kultury w oparciu o projekty
artystyczno-badawcze i naukowe.
2. Realizacja eksperymentów, badan, działan transdyscyplinarnych inicjujących dialog
pomiędzy artystami-badaczami i naukowcami.
3. Poszukiwanie nowych przestrzeni eksploatacji w sztuce najnowszej, jak i jej zapisów w celu
archiwizacji, konserwacji dzieł.
4. Wymiana praktyk kuratorskich, artystyczno-badawczych i badawczych w celu stworzenia
alternatywnych przestrzeni działania.
5. Współpraca z ośrodkami nauki i laboratoriami oraz prezentacja projektów
transdyscyplinarnych i relacyjnych.
6. Digitalizacja spuścizny kulturowej, technologicznej i naturalnej na terenie RP
i poza jej granicami.
§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie wspólnych platform działań artystów, badaczy, kuratorów sztuki, naukowców,
a także osób z inicjatyw obywatelskich.
2. Organizacja rezydencji w oparciu o procesy badawcze, artystyczne i naukowe.
3. Realizacja projektów artystyczno-badawczych i ich produkcja.
4. Organizacja i prowadzenie warsztatów edukacyjnych związanych z celami programowymi
Fundacji.
5. Organizacja lub udział w sympozjach, konferencjach naukowych, badawczych,
artystycznych.
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6. Realizacja publikacji, wydawnictw związanych z programem merytorycznym Fundacji.
7. Inicjowanie bazy informacyjnej w przestrzeniach wirtualnych.
8. Archiwizowanie i dygitalizowanie zbiorów spuścizny kulturowej i środowiska naturalnego,
a także realizacji programowych Fundacji.
§ 10
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji
§ 11
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych,
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 12
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
- darowizn, spadków, zapisów,
- dotacji i subwencji od osób prawnych oraz grantów,
- dochodów ze zbiórek publicznych i imprez publicznych,
- dochodów z majątku Fundacji,
- odsetek i lokat bankowych.
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.
§ 13
1. Dochody pochodzące z dotacji, 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. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, o ile ewentualne długi nie przekraczają
wartości majątku Fundacji.
4. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
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5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
polskiego.
6. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Władze Fundacji
§ 14
1. Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z trzech do siedmiu osób.
3. W skład Zarządu z mocy statutu wchodzą Fundatorki.
4. W oświadczeniu woli fundatorki określają swoją rolę w Zarządzie Fundacji,
powołując między sobą Prezesa Zarządu.
5. Fundatorka w funkcji pierwszego Prezesa Zarządu jest uprawniona do:
‐ powoływania członków Zarządu i Rady Programowej,
‐ odwoływania członków Zarządu i Rady Programowej,
‐ powoływania następnego Prezesa Zarządu.
6. Powołanie Członka Zarządu i Rady Programowej Fundacji następuje na czas nieoznaczony.
7. Członkostwo w Zarządzie i w Radzie Programowej wygasa w przypadku:
- śmierci członka Zarządu;
- rezygnacji złożonej na piśmie;
- odwołania z pełnienia funkcji w przypadku:
a) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,
b) zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają pełnienie
funkcji przez Członka Zarządu lub Rady Programowej albo powodują utratę zaufania
w stosunku do danego Członka ww. organów.
8. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu nowego Prezesa wybierają spośród siebie
członkowie Zarządu, o ile nie zostanie wcześniej wskazana osoba do pełnienia tej funkcji
przez Prezesa Zarządu.
9. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
10. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji przy współpracy z Radą
Programową,
c) uchwalanie regulaminów,
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d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach związanych z działalnością Fundacji,
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h) przygotowywanie corocznych sprawozdan finansowych i merytorycznych,
a także zatwierdzanie ich przez Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów,
z jednoczesną informacją Rady Programowej o jej pracach,
i) przekazanie sprawozdan do odpowiednich organów nadzoru zgodnie z przepisami
prawa polskiego,
j) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
11. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
12. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu, zgłoszony na piśmie.
13. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
14. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy Członków Zarządu, w razie równej liczby głosów
decyduje głos zwołującego posiedzenie.
15. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
16. Formą protokołu z posiedzenia Zarządu Fundacji może być nagranie w pliku audio lub zapis
elektroniczny tekstu w formie wydruku potwierdzonego podpisem członków Zarządu.
17. Dokumentacja Fundacji będzie przechowywana w formie elektronicznej, chyba że sytuacja
wymagać będzie formy papierowej archiwizowania dokumentów.
Rada Programowa
§ 15
1. Rada Programowa jest organem doradczym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech osób.
3. Członkowie Rady Programowej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach
tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych
z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
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4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Programowej z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
5. W razie powołania członka Rady Programowej, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Programowej stosunku pracy z Fundacją – członkostwo
takiej osoby w Radzie Programowej ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia
funkcji lub trwania stosunku pracy.
6. Rada Programowa nie ma obowiązku zbierania się gremialnie w formie zebrań, kontakt
z członkami Rady Programowej może odbywać się w sposób indywidualny za
pośrednictwem łączy internetowych czy innych komunikatorów praktykowanych przez
Zarząd Fundacji.
7. Imię i Nazwisko Członka Rady Programowej prezentowane jest w materiałach
informacyjnych i merytorycznych Fundacji, z pominięciem tego Członka Rady, który nie
wyrazi zgody na upublicznienie danych osobowych.
Sposób Reprezentacji
§ 16
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych –
oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu
Fundacji lub Wiceprezes Zarządu.
Zmiana Statutu
§ 17
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Prezes Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji i po
informowaniu Członków Rady Programowej. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla
realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją
§ 18
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
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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 właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały, przy jednoczesnym poinformowaniu członków
Rady Programowej.
Likwidacja Fundacji
§ 20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Prezes Zarządu.
§ 21
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, z jednoczesnym
powiadomieniem Rady Programowej Fundacji.
§ 22
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach lub na rzecz ośrodków inicjatyw artystyczno-naukowych
lub badawczych.
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