STATUT
TA Fundacja
Tekst jednolity z dnia 4 maja 2017 r.

§1
Nazwa Fundacji
1. Fundacja nosi nazwę: “TA Fundacja”.
2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz
postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.
4. Fundacja została ustanowiona przez Annę Chromik, Karolinę HarazimMazur oraz
Ewę PasternakKaperę, zwane dalej Fundatorkami, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Annę Składzień, w kancelarii notarialnej w Krakowie.
§2
Teren działania, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji
1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć placówki
terenowe.
4. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.
5. Organizacja placówek terenowych i oddziałów za granicą, w tym zasady ich
tworzenia i struktura, zostaną określone uchwałą Fundatorek.
§3
Czas trwania Fundacji
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§4
1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, o wzorze
określonym przez Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§5
Cele i formy działania Fundacji
1. Celami Fundacji są:
a.
promowanie sztuki i działalność kulturalna, w tym zwłaszcza sztuk wizualnych,
ze szczególnym uwzględnieniem twórczości artystycznej kobiet i wypowiedzi o
charakterze feministycznym;
b.
wspieranie twórczości artystek i wzmacnianie ich pozycji wewnątrz środowisk
twórczych oraz w sferze publicznej i na rynku sztuki;

c.

wspieranie wyróżniających się artystek sztuki współczesnej na każdym etapie
procesu powstawania dzieła;
d.
promowanie zatrudnienia, samozatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej
kobiet;
e.
prowadzenie badań w zakresie recepcji współczesnej sztuki opartej o teorie
feministyczne i związanej z szeroko rozumianymi ruchami kobiecymi;
f.
wspieranie wymiany kulturalnej, społecznej i akademickiej, ze szczególnym
uwzględnieniem teorii feministycznych i ruchów kobiecych;
g.
działanie na rzecz rozwoju sztuki współczesnej oraz wspieranie nowych
prądów kulturowych;
h.
wspieranie działań artystycznych propagujących idee humanizmu i tolerancji;
i.
wspieranie edukacji kulturalnej i działalność edukacyjna oparta o politykę
równościową;
j.
działanie na rzecz wyrównywania szans, obrony praw człowieka oraz polityki
równościowej;
k.
działanie na rzecz integracji różnych środowisk artystycznych, naukowych i
społecznych;
l.
wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i promowanie postaw
obywatelskich w Rzeczpospolitej Polskiej;
m.
szeroko pojęta promocja Polski, Małopolski i miasta Krakowa oraz polskich
środowisk twórczych w kraju i za granicą.
n.
Upowszechnianie wartościowych metod pracy i dobrych praktyk w biznesie.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a.
organizowanie, wspieranie i finansowanie wystaw dzieł sztuki, festiwali i
wydarzeń kulturalnych, akcji artystycznych, spotkań dyskusyjnych, pokazów,
odczytów, targów, giełd, aukcji, warsztatów artystycznych, działań o
charakterze teatralnym i filmowym oraz innych imprez służących promocji,
propagowaniu i wspieraniu sztuki współczesnej i kobiet;
b.
prowadzenie analiz i studiów z zakresu sztuki, ze szczególnym
uwzględnieniem sztuki feministycznej;
c.
gromadzenie prac i dzieł z zakresu sztuk wizualnych;
d.
współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi działającymi
w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami wykazującymi
zainteresowanie celami Fundacji;
e.
współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz władzami
państwowymi, polskimi i zagranicznymi;
f.
prowadzenie
pracowni
wizualnych,
fotograficznych, performerskich,
medialnych lub innych pracowni twórczych;
g.
dokumentowanie zbiorów Fundacji i wydarzeń metodą elektroniczną, drukiem
itp.;
h.
prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów
statutowych;
i.
członkostwo w zagranicznych i międzynarodowych organizacjach o podobnym
celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to
postanowień Statutu Fundacji, polskiego prawa lub zobowiązań
międzynarodowych;
j.
działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego w zakresie
wskazanym w Statucie Fundacji.

§6
Majątek i dochody Fundacji
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Na majątek Fundacji składają się:
a.
fundusz założycielski, wymieniony w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji,
na który składają się środki pieniężne w wysokości 1.050,00 zł oraz następujące
rzeczy ruchome o łącznej wartości 1.950,00 zł: laptop ASUS X401UWX030H, 14.0",
AMD 6290, RAM 2GB; tablet Lenovo Yoga 21050L, 16 GB; drukarka Brother
DCPJ140W; telefon iPhone 5, 32 GB; tj. o łącznej wartości 3.000,00 zł (trzy tysiące
złotych);
b.
mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą
pochodzić w szczególności z:
a.
darowizn krajowych i zagranicznych, spadków, zapisów oraz subwencji;
b.
grantów i stypendiów krajowych i zagranicznych;
c.
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d.
odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
e.
dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji;
f.
dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;
g.
innych wpływów i dochodów.
Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych, w papierach
wartościowych oraz w dziełach sztuki.
Dochody uzyskane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację
celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad
obowiązujących osoby prawne.
Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przyjęcia
przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
Osoby fizyczne lub prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny mogą za
zgodą Zarządu uzyskać tytuł Sponsora Fundacji, o ile osoby te wyrażą takie
życzenie.
Zabrania się:
a.
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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, zwanych dalej “osobami bliskimi”;
b.
przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach;
c.
wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego;
d.
zakupu przez Fundację towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.

§7
Organy Fundacji
Organami Fundacji są:
1.
Fundatorki;
2.
Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
3.
Rada Programowa, zwana dalej Radą.
§8
Fundatorki
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Do Fundatorek należy:
a.
określanie celów Fundacji;
b.
dokonywanie zmian w Statucie Fundacji;
c.
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i członków Rady oraz ustalanie
wysokości ich wynagrodzenia;
d.
zatwierdzanie planów i programów działania Fundacji;
e.
wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek
organizacyjnych Fundacji, w tym placówek terenowych i oddziałów za granicą
oraz określenie zasad ich organizacji;
f.
podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną Fundacją oraz w
sprawie likwidacji Fundacji.
Decyzje o których mowa w pkt 1, podejmowane są w formie uchwał, jednogłośnie,
przy udziale wszystkich Fundatorek.
W razie śmierci, choroby uniemożliwiającej podejmowanie decyzji lub utraty zdolności
do czynności prawnych Fundatorki/ Fundatorek decyzje, o których mowa w pkt 1,
podejmują jednogłośnie pozostałe Fundatorki.
Zmiana celów Fundacji podjęta w trybie określonym w pkt 3, może dotyczyć celów
określonych w akcie ustanowienia Fundacji, nie może jednak stanowić istotnej
zmiany tych celów.
Fundatorki wchodzą w skład pierwszego Zarządu.
Fundatorki mogą uczestniczyć jako głos doradczy we wszystkich posiedzeniach Rady
Programowej.
§9
Zarząd Fundacji

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Zarząd składa się z 3 osób, wybieranych na okres wspólnej kadencji trwającej 2 lata,
w tym jednej powołanej na stanowisko Prezesa.
W przypadku utraty możliwości dokonywania wyboru członków Zarządu przez
Fundatorki, zgodnie z §8 ust.1 pkt. c oraz ust.3, do wyznaczenia składu Zarządu na
kolejną kadencję uprawniony jest Zarząd, który podejmuje decyzję w formie uchwały
na trzy miesiące przed końcem swojej kadencji.
Każda z Fundatorek może zostać członkinią Zarządu.
Każda członkini Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
Do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń w jej imieniu uprawniona jest
każda członkini Zarządu działająca samodzielnie, z zastrzeżeniem, że do zaciągania
zobowiązań majątkowych oraz zawierania umów i udzielania pełnomocnictw,
uprawniona jest samodzielnie Prezeska Zarządu.
Zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz podpisywanie umów i udzielanie

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

pełnomocnictw powyżej 2 tysięcy złotych wymaga uchwały Zarządu.
Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać biuro Fundacji i jego kierowniczkę.
Członkiniom Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie za czynności
wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
Do kompetencji Zarządu należy:
a.
kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b.
realizacja celów statutowych;
c.
sporządzanie planów pracy, budżetu i sprawozdań;
d.
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e.
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
f.
zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
g.
podejmowanie decyzji o rozpoczęciu, podjęciu i zakończeniu prowadzenia
działalności gospodarczej i działalności pożytku publicznego;
h.
uchwalanie regulaminów wewnętrznych Fundacji.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
Posiedzenie Zarządu zwołuje dowolna członkini Zarządu. O posiedzeniu Zarządu
muszą zostać poinformowane wszystkie członkinie Zarządu. Uchwały Zarządu mogą
być powzięte, jeżeli wszystkie członkinie zostały zawiadomione o posiedzeniu
Zarządu.
Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością
oddanych głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezeski Zarządu.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a.
złożenia pisemnej rezygnacji na ręce którejkolwiek z Fundatorek;
b.
pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu;
c.
utraty zdolności do czynności prawnych;
d.
śmierci członkini Zarządu;
e.
odwołania przez Fundatorki.
W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie którejś z członkiń w trakcie trwania
kadencji, Fundatorki dokonają wyboru nowej członkini w jej miejsce.

§10
Rada Programowa
1.

2.
3.
4.
5.

7.
8.

Rada jest organem kolegialnym, powołanym w celu formułowania i przedstawiania
Zarządowi opinii oraz propozycji działań Fundacji w celu realizacji jej celów
statutowych.
Rada składa się z minimum 3 osób powołanych uchwałą Zarządu na czas
nieoznaczony.
Członkowie Rady mogą być członkami innych organów Fundacji.
Każda z Fundatorek może zostać członkinią Rady.
Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a.
złożenia pisemnej rezygnacji na ręce którejkolwiek z Fundatorek;
b.
pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu;
c.
utraty zdolności do czynności prawnych;
d.
odwołania przez Zarząd;
e.
śmierci członkini Rady lub długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w
pracach Rady.
Zarząd może odwołać członka Rady w każdym czasie.
Posiedzenie Rady może zwołać każdy członek Zarządu lub Rady. Członkowie Rady

9.
10.

mogą wyrażać swoje opinie bez odbycia posiedzenia, na przykład w formie
korespondencji elektronicznej.
Opinie Rady nie są wiążące dla innych organów Fundacji.
Kompetencje Rady nie naruszają kompetencji innych organów Fundacji.

§11
Działalność gospodarcza i działalność pożytku publicznego
1.

2.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą lub działalność pożytku
publicznego w następującym zakresie:
a.
47.6. – sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
b.
47.7. – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
c.
47.9. – sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami;
d.
58.1. – wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność
wydawnicza;
e.
59.1. – działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi;
f.
63.91.Z – działalność agencji informacyjnych;
g.
70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
h.
70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania;
i.
72.20.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych;
j.
73.11.Z – działalność agencji reklamowych;
k.
73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej;
l.
74.20.Z – działalność fotograficzna;
m.
74.30.Z – działalność związana z tłumaczeniami;
n.
82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
o.
85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
p.
90.03.Z – artystyczna i literacka działalność twórcza;
q.
90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych;
r.
91.01.B – działalność archiwów;
s.
91.02.Z – działalność muzeów.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych, a cały dochód osiągnięty z prowadzonej działalności
gospodarczej przeznaczony będzie na realizację celów Fundacji oraz na pokrycie
kosztów działalności Fundacji.

§12
Połączenie z inną fundacją i likwidacja Fundacji
1.
2.
3.

Fundacja może się połączyć z inną fundacją o podobnych celach statutowych na
warunkach określonych przez łączące się fundacje.
Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a.
zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji;

b.
c.
d.
e.

4.

sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
wezwanie wierzycieli do zgłoszenia swych wierzytelności;
sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań;
ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku
Fundacji;
f.
przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po
zaspokojeniu wierzycieli;
g.
zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o
wykreślenie Fundacji z rejestru.
Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na
cele tożsame z celami Fundacji.

