STATUT FUNDACJI
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
(ze zmianami 2 marca 2015 r.)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja „Free Mind Foundation” - zwana dalej „Fundacją” działa jako organizacja zarejestrowana
i posiada osobowość prawną.
§2
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych fundacja może prowadzić działalność
w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
§4
Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia roku 28 sierpnia 2008 sporządzonym
w Kancelarii Notarialnej Notariusza Przemysława Milo mającej siedzibę w Łodzi przy ul. Narutowicza
59 (Repertorium nr 4975/ 2008 i działa na podstawie Ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r.
fundacjach późniejszymi zamianami.
II. CELE I ZASADY DZIALALNOŚCI STATUTOWEJ
§5
Celem fundacji jest:
1. Działalność na rzecz współczesnej kultury polskiej.
2. Działalność kulturalna i edukacyjna.
3. Działalność artystyczna.
4. Zwiększanie dostępu do dóbr kultury.
5. Wspieranie integracji europejskiej.
6. Działania na rzecz współpracy między krajami Europy i Świata
7. Budowa otwartego, opartego na kulturze i wiedzy społeczeństwie.
8. Rozwój zasobów ludzkich poprzez szkolenie i wymianę kulturalną.
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§6
Fundacja realizuje powyższe cele przez:
1. Fundowanie stypendiów motywacyjnych dla pracowników instytucji kultury, studentów szkół
artystycznych, artystów.
2. Tworzenie programów kulturalnych i edukacyjnych..
3. Organizowanie i inicjowanie sympozjów, wykładów, odczytów, warsztatów.
4. Organizowanie imprez masowych.
5. Organizowanie wystaw i spektakli.
6. Organizowanie koncertów.
7. Wydawanie broszur, publikacji związanych z celami fundacji.
8. Realizację filmów, programów związanych z celami fundacji.
9. Organizowanie imprez plenerowych.
10. Współpracę z urzędami administracji państwowej, urzędami marszałkowskimi,
wojewódzkimi, samorządowymi, ambasadami poszczególnych państw, międzynarodowymi
organizacjami biznesowymi, samorządami innych państw Unii Europejskiej oraz państw
Stowarzyszonych.
11. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz innymi
instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi.
12. Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o tym samym lub podobnym profilu
działalności.
13. Stymulację wymiany międzynarodowej.
14. Inwestowanie w kulturę i wiedzę.
15. Tworzenie portali.
16. Tworzenie platform wymiany informacji, systemów informacji, baz danych.
17. Budowanie własnych centrów kulturalnych i szkoleniowych
18. Tworzenie bibliotek i kawiarenek internetowych.
19. Wspomaganie finansowe i organizacyjne inicjatyw na rzecz działań kulturalnych.
20. Impresaria, produkcja filmowa i fonograficzna.
21. Prowadzenie działalności gospodarczej nie pozostającej w sprzeczności z postanowieniami
niniejszego statutu, zmierzających do realizacji celów fundacji.
22. Prowadzenie wszelkiej innej działalności, niepozostającej w sprzeczności z postanowieniami
niniejszego statutu, zmierzającej do realizacji celów Fundacji.
23. Pozyskiwanie dotacji i grantów z Unii Europejskiej oraz innych krajów nie związanych z UE.
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§7
Na żądanie Fundatorów lub z własnej inicjatywy Zarząd Fundacji ustala roczne programy działania,
określające przewidywane w tym czasie rodzaje i formy działalności statutowej.
§8
Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą jak i poza siedzibą agencje, biura,
ekspozytury i inne placówki realizujące cele statutowe.
§9
W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych Fundacja może zatrudniać
pracowników na podstawie umowy o pracę jak również powierzać w ramach innego stosunku
prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.
III. MAJĄTEK FUNDACJI
§ 10
1. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażyli Fundatorzy, wynosi 1500 zł (tysiąc pięćset
złotych).
Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1100 zł
2. Majątek Fundacji stanowią:
a) Składniki majątkowe przekazane przez fundatorów w akcie fundacyjnym,
b) Dochody pochodzące z własnej działalności gospodarczej.
c) Środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji, w szczególności
uzyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej w postaci odsetek z
rachunków bankowych, odsetek z lokat kapitałowych, dochodu z obrotu papierami
wartościowymi oraz zbycia udziałów, dywidend, dochodów z nieruchomości i praw
majątkowych, itd.
3. Dochody z dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
statutowych, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. Fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą w zakresie:
1. 58.11.Z Wydawanie książek
2. 58.12.Z Wydawanie wykazów i list
3. 58.14.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
4. 59.20.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych
5. 18.11.Z Drukowanie gazet
6. 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
7. 18.12.Z Pozostałe drukowanie
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8. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
9.

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku

10. 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
11. 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
12. 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
13. 73.11. Z Działalność agencji reklamowych
14. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
15. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
16. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet)
17. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
18. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów i wystaw
19. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
20.

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana

21. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim
22. 85.42.B Szkolnictwo wyższe
23. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
24. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
25. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
26. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
27. 59.14.Z Projekcje filmów
28. 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
29. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
30. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
31. 79.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
32. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
33. 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
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§ 11
1. Fundacja może przyjmować zarówno z kraju, jak i z zagranicy darowizny, zapisy, spadki,
subwencje, w tym świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze oraz zawierać
umowy dożywocia.
2. Fundacja może rozporządzać przedmiotami oddanymi na przechowanie.
3. Fundacja może zawierać z instytucjami (podmiotami) krajowymi i z zagranicznymi umowy
o zarządzanie (i administrowanie funduszami pieniężnymi, przedsiębiorstwami oraz innymi
prawami majątkowymi).
IV. ORGANY FUNDACJI
§ 12
Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.
§ 13
Zarząd Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
§ 14
Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani.
§ 15
Zasady wynagradzania Zarządu oraz wielkość wynagrodzenia ustalają Fundatorzy.
§ 16
Zebranie Fundatorów zwołuje jeden z Fundatorów.
1. Na wniosek Zarządu należy zwołać Zebranie Fundatorów. Wniosek lub żądanie powinny być
zgłoszone na piśmie i określać przedmiot zebrania.
2. Fundatorzy muszą być zawiadomieni o zebraniu i przewidywanym porządku obrad co
najmniej na 7 dni, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego - na 3 dni przed terminem
zebrania.
§ 17
1. Do ważności zebrania Fundatorów wymagana jest obecność większości Fundatorów.
2. Uchwały zapadają większością głosów Fundatorów.
3. Głosowanie jest jawne.
4. Uchwały Zebrania Fundatorów powinny być zaprotokołowane i podpisane przez
Przewodniczącego posiedzenia i protokolanta.
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§ 18
Zarząd Fundacji w szczególności zobowiązany jest do:
1. Uchwalenie rocznych planów finansowych.
2. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
3. Opracowanie sprawozdań z działalności Fundacji.
4. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów i innych środków finansowych.
5. Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych fundacji oraz nadawanie
im regulaminów organizacyjnych.
6. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich
tworzeniu.
7. Uchwalanie regulaminów.
§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków.
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa wybierają większością głosów w głosowaniu jawnym
Fundatorzy, spośród kandydatów zgłoszonych na Zebraniu Fundatorów.
§ 20
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności jeden z członków Zarządu.
2. Postanowienia ust. 1 nie wykluczają możliwości podziału między członków Zarządu rodzajów
spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.
3. O posiedzeniu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków
Zarządu nie później niż tydzień przed terminem posiedzenia, a jeżeli jego przedmiotem jest
działalność gospodarcza, także kierowników zakładów i pełnomocników ds. działalności
gospodarczej, którzy uczestniczą w posiedzeniu z głosem doradczym. W sytuacjach nagłych
posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez zachowania terminów, o których mowa w zdaniu
1.
§ 21
1. Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie.
2. Do ważności zebrania Zarządu wymagana jest obecność 2/3 składu Zarządu
3. Uchwały Zarządu powinny być zaprotokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu
członków Zarządu.
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§ 22
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia składa Prezes Zarządu jednoosobowo.
3. Zbycie lub obciążenie nieruchomości należącej do Fundacji wymaga uchwały podjętej na
zebraniu Fundatorów.
4. Do dokonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić

pełnomocników działających w granicach udzielonego umocowania.
§ 23
1. Fundatorzy mogą postanowić, że niektórzy albo wszyscy członkowie Zarządu będą
wykonywać swoje obowiązki w ramach umowy o pracę, określając jednocześnie wysokość
wynagrodzenia.
2. Członkom Zarządu, również niezatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę,
Fundatorzy mogą przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach
Zarządu.
V. RADA FUNDACJI
§ 24
1. Rada Fundacji jest organem kontrolującym działania Zarządu Fundacji.
2. Rada ma obowiązek przygotowania corocznej oceny działalności Zarządu Fundacji.
3. Rada Fundacji ma obowiązek złożenia raportu oceniającego działalność Zarządu do końca
lutego każdego roku.
4. Rada Fundacji jest trzy osobowa i składa się z przewodniczącego Rady i dwóch członków.
5. Członków Rady wybierają w głosowaniu jawnym Fundatorzy, spośród kandydatów
zgłoszonych na Zebraniu Fundatorów.
6. Przewodniczącego Rady wybierają członkowie Rady na pierwszym zebraniu Rady od momentu
powołania Rady. Nie dłużej niż w ciągu 2 tygodni od jej powołania przez Fundatorów.
7. Członkom Rady, Fundatorzy mogą przyznać wynagrodzenie za pełnione obowiązki oraz zwrot
kosztów poniesionych w związku z ich pracą.
8. Zebranie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż
raz na sześć miesięcy.
9. O zebraniu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków Rady nie
później niż tydzień przed terminem posiedzenia. W sytuacjach nagłych zebrania Rady mogą
odbywać się bez zachowania terminów, o których mowa w zdaniu 1.
10. Do ważności zebrania Rady Fundacji wymagana jest obecność 2/3 składu Rady.
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11. Uchwały zapadają jednomyślnie
12. Uchwały Rady Fundacji powinny być zaprotokołowane i podpisane przez przewodniczącego
posiedzenia i protokolanta.
VI. ORGAN NADZORCZY
§ 25
Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
VII. ZMIANY STATUTU FUNDACJI
§ 26
1. Fundatorzy mogą podjąć uchwałę o zmianie niniejszego statutu pod warunkiem większości
głosów Fundatorów; zmiana może również dotyczyć celów Fundacji.
VIII. LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 27

1. Decyzję o likwidacji podejmują większością głosów Fundatorzy.
2. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatorów.
§ 28
Do obowiązków likwidatora należy:
1. Zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji.
2. Wezwanie wierzycieli w trybie ogłoszeń prasowych do zgłaszania swoich wierzytelności
w ciągu 3 miesięcy odo daty ogłoszenia .
3. Sporządzenie bilansu likwidacji oraz listy wierzycieli.
4. Sporządzenie planu likwidacji oraz praw zaspakajania zobowiązań.
5. Ściąganie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji.
6. Zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie
Fundacji z rejestru,
7. Przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.
§ 29
Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele
tożsame z celami Fundacji.
§ 30
Statut niniejszy został ustalony przez Fundatorów zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu
Fundacji z dnia 28 sierpnia 2008 roku i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji.
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