
STATUT FUNDACJI

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Warsztat”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 

1)  Karolinę  Agatę  Karpińską  oraz  2)  Marka  Waldemara  Ostapiuka,  zwanych  dalej 

Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 15 października 2013 roku przed notariuszem 

Pawłem Mrozem w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ul. Fryderyka Chopina 17/4 

(Repertorium A Nr: 5714/2013) działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.  

o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203), innych przepisów prawa 

polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Fundacja  posiada osobowość  prawną,  a jej  siedzibą jest  miejscowość  Strzelce (gm. 

Nałęczów; powiat Puławski; województwo lubelskie).
2. Fundacja może posiadać oddziały, w tym i zamiejscowe, oraz tworzyć inne jednostki 

organizacyjne.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

1. Terenem  działalności  Fundacji  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej,  przy  czym  

w  zakresie  niezbędnym  dla  właściwego  realizowania  celów  może  ona  prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych.

§ 4

Fundacja podlega nadzorowi ministra właściwego do spraw kultury.

§ 5

Celem działania  Fundacji  jest:  1)  propagowanie  kultury  i  rękodzieła,  w  szczególności 

plecionkarstwa; 2) upowszechnianie i wspieranie regionalnej twórczości rękodzielniczej  

i ludowej; 3) podnoszenie świadomości poszanowania tradycji regionalnych.
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§ 6

1. W zakresie  niezbędnym do realizacji  celów statutowych Fundacja  może prowadzić 

działalność gospodarczą.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej może być: a) Produkcja wyrobów z drewna, 

korka,  słomy  i  materiałów  używanych  do  wyplatania  (PKD  16.2);  b)  Produkcja 

pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki (PKD 23.4); c) Produkcja pozostałych 

wyrobów  z  betonu,  gipsu  i  cementu  (PKD  23.69.Z);  d)  Produkcja  wyrobów 

jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z); e) Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów 

podobnych  (PKD 32.13.Z);  f)  Sprzedaż  detaliczna  pozostałych  nowych  wyrobów 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z); g) Pozaszkolne formy 

edukacji  artystycznej  (PKD 85.52.Z);  h)  Działalność  twórcza  związana  z  kulturą  

i rozrywką (PKD 90.0).
3. Wszelkie  dochody  osiągnięte  w  ramach  prowadzonej  działalności  gospodarczej 

przeznaczone być mogą jedynie na cele statutowe Fundacji.

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami 

fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celami fundacji, w kraju i zagranicą,
2) Współpracę międzyregionalną i międzynarodową,
3) Działalność  edukacyjną,  w  tym  organizowanie  finansowanie  akcji  społecznych, 

szkoleń, warsztatów i kursów, plebiscytów, coaching i usług doradczych,
4) Organizowanie  akcji  oraz  imprez  kulturalnych,  turystycznych  i  o  charakterze 

rekreacyjnym,
5) Organizowanie spotkań informacyjnych, edukacyjnych i konsultacyjnych,
6) Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń i wystaw,
7) Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
8) Organizowanie zajęć i imprez integracyjnych dla różnych środowisk i grup wiekowych.

§ 8
1. Oprócz  realizacji  inicjowanych  przez  siebie  przedsięwzięć,  Fundacja  współdziała  

z  innymi  instytucjami,  organizacjami  i  osobami  dla  osiągnięcia  wspólnych  celów 

statutowych.  Współdziałanie  to  może  mieć  charakter  wsparcia  organizacyjnego, 

częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu 

niezbędnych funduszy z innych źródeł.
2. Żadne  przejawy  działalności  Fundacji  nie  powinny  być  interpretowane  jako 

zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.
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Majątek i dochody Fundacji

§ 9
1. Majątek  Fundacji  stanowi  jej  fundusz  założycielski  oraz  inne  mienie  nabyte  przez 

Fundację w toku działania.
2. Na Fundusz założycielski składa się kwota 1.200,00 (jeden tysiąc dwieście 00/100) zł.

§ 10
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z następujących źródeł:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji osób prawnych,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 11
1. Dochody pochodzące z 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. Przyjęcie  darowizny  lub  spadku  nie  może  powodować  przejęcia  przez  Fundację 

długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

§ 12
Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 

do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób,  

z  którymi  pracownicy Fundacji  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 kurateli; dotyczy to również osób co do których ustał związek małżeństwa lub 

stosunek przysposobienia, opieki lub kurateli;
2) przekazywanie  majątku  na  rzecz  Fundatorów,  członków  organów  Fundacji  lub 

pracowników  Fundacji  oraz  osób  im bliskich,  wskazanych  w pkt  1),  na  zasadach 

innych  niż  w  stosunku  do  osób  trzecich,  w  szczególności  jeżeli  przekazanie  

to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywanie  majątku  na  rzecz  Fundatorów,  członków  organów  Fundacji  lub 

pracowników  Fundacji  oraz  osób  im bliskich,  wskazanych  w pkt  1),  na  zasadach 
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innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośredniego 

wynika ze statutowego celu Fundacji;
4) zakup  na  szczególnych  zasadach  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których 

uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz 

osób im bliskich, o których mowa w pkt 1).

Władze Fundacji

§ 13
1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach 

tego  organu,  z  wyjątkiem  zwrotu  udokumentowanych  wydatków  związanych  

z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§ 14
1. Zarząd  Fundacji  składa  się  z  jednej  do  trzech  osób,  powoływanych  przez 

Fundatorów.
2. Fundatorzy powołują Prezesa  Zarządu i  Wiceprezesa  Zarządu,  którym przysługuje 

odpowiednio tytuł „Prezes Fundacji” i „Wiceprezes Fundacji”.
3. Zarząd  Fundacji  w  całości  lub  jego  poszczególni  członkowie  mogą  być  odwołani 

przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

§ 15
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu Fundacji 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 wszelkich innych decyzji związanych z prowadzeniem Fundacji,
f) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawach zmian statutu Fundacji, 

połączenia z inną fundacją oraz likwidacji 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, w terminie co 

najmniej 3 dni przed dniem posiedzenia Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji.
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6. Co roku,  do dnia  30 września,  Zarząd zobowiązany jest  przedkładać Fundatorom 

roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 16
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu Fundacji 

samodzielnie.
2. Zobowiązania Fundacji  powyżej kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy 00/100) zł  wymagają 

oświadczenia  woli  dwóch  członków  Zarządu  w  formie  pisemnej.  Jeżeli  wysokość 

zobowiązania zaciągniętego przez Fundację przekracza kwotę 20.000,00 (dwadzieścia 

tysięcy 00/100) zł, wymaga to oświadczenia wszystkich członków Zarządu Fundacji, 

złożonych w formie pisemnej.

§ 17
1. Fundacja  może ustanawiać odznaki,  medale i  tytułu honorowe oraz przyznawać je 

wraz  z  innymi  nagrodami  i  wyróżnieniami  osobom  i  instytucjom  zasłużonym  dla 

celów przez nią lub dla samej Fundacji. 
2. Wyróżnienia, o których mowa w pkt 1, ustanawia Zarząd.
3. Zarząd określa zasady i tryb przyznawania wyróżnień, o których mowa w pkt 1.

Postanowienia końcowe

§ 18
1. Zmian w statucie dokonuje Zarząd.
2. Zmiany  statutu  nie  mogą  dotyczyć  celów,  dla  realizacji  których  Fundacja  została 

ustanowiona,  i  określonych w akcie  założycielskim.  Fundacja  może jednak w toku 

swej działalności określić dodatkowe cele i sposoby ich realizacji, przy czym owe cele 

i sposoby nie mogą pozostawać w sprzeczności z dotychczasowymi.

§ 19
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.

§ 20
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego 

decyzje  zapadają  w  drodze  jednomyślnej  uchwały  i  dla  swej  skuteczności  wymagają 

zatwierdzenia przez Fundatorów.
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§ 21
1. Decyzję  o  likwidacji  podejmuje  Zarząd  Fundacji  w  drodze  jednomyślnej  uchwały, 

która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

§ 22
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz realizacji celów zbliżonych do określonych w 

niniejszym statucie.
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