
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUT  

NOIZ FOUNDATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§1 
 

1. Noiz Foundation, zwany dalej Fundacją, działa w oparciu o przepisy ustawy  

z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203,  

z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu. 

2. Fundacja została założona przez Michała Misiurę i Jakuba Kubarę, zwanymi dalej 

Fundatorami, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem 

piotrem Staszkiem z KN w Opolu, Rep. A Nr 2841/2016)  

 
§2 

 
1. Okres trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Opole.  

3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i dla realizacji 

swoich działań zagranica. 

4. Fundacja posiada osobowość prawną. 

5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym lub innym profilu działania, gdy cele działalności są zbieżne. 

6. Decyzję o członkostwie Fundacji w innych organizacjach i związkach podejmuje 

Zarząd Fundacji. 

7. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna 

lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu 

umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu 

przepisów dotyczących rachunkowości. 

8. Fundacja może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. 

9. Fundacja może ustanawiać dyplomy, odznaki,  medale honorowe i może przyznawać 

je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym 

zasłużonym dla celów obranych przez Fundację. Rodzaje dyplomów, odznak i medali 

honorowych oraz zasady ich przyznawania, określać może Regulamin uchwalony 

przez Zarząd Fundacji. 

 
§3 
 

1. Fundacja posiada i posługuje się  identyfikacją wizualną w postaci logotypu oraz logo, 

i używa ich naprzemiennie. 

2. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi oraz pełną nazwą Fundacji. 

 
 
 
 
 



Rozdział II  

Cele i zasady działania Fundacji 
 

§4 
 

1. Celem działania Fundacji jest działalność kulturalna, naukowa, naukowo-techniczna i 

edukacyjna, zwłaszcza w zakresie: 

1.1. Wspierania rozwoju młodych twórców. 

1.2. Aktywizacji środowisk twórczych. 

1.3. Pozyskiwania funduszy dla rozwoju kultury i sztuki. 

1.4. Wspierania krajowych i międzynarodowych kooperacji artystycznych. 

1.5. Promocji polskiej twórczości w kraju i za granicą. 

1.6. Promocji miasta Opola, jako ośrodka działań multimedialnych.  

1.7. Propagowania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. 

1.8. Wspierania rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  

i wychowania. 

1.9. Wspierania działań związanych z kulturą i technologią, łączące działalność 

artystyczną z przedsiębiorczością. 

1.10. Wspomagania rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych  

i technologicznych. 

1.11. Podejmowania tematów istotnych społecznie i wspieranie działań z zakresu 

pożytku publicznego, w szczególności tych zawartych w art. 4 “Ustawy o 

działalności pożytku publicznego”. 

 
§5 

 
2. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez: 

2.1. Organizowanie i wspieranie wydarzeń kulturalnych, w szczególności 

koncertów, festiwali, wystaw i przeglądów artystycznych. 

2.2. Tworzenie ośrodków wspierających rozwój kultury i sztuki. 

2.3. Propagowanie polskiej twórczości związanej zarówno ze sztuką awangardową, 

niszową jak i komercyjną. 

2.4. Fundowanie stypendiów dla twórców. 

2.5. Tworzenia i wspieranie platform współpracy dla środowisk twórczych i 

przedsiębiorczych. 

2.6. Organizowanie i wspieranie projektów związanych z rozwojem 

przedsiębiorczości i innowacyjności w zakresie kultury i sztuki. 

2.7. Organizowanie wolontariatu, praktyk oraz staży. 

2.8. Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród dla twórców. 

2.9. Działalność edukacyjną, promocyjną, wydawniczą, informacyjną i kulturalną. 

2.10. Prowadzenie i finansowanie projektów badawczych związanych z sektorem 

kreatywnym. 



2.11. Organizowanie, finansowanie i realizowanie projektów - również 

międzynarodowych, związanych z edukacją w zakresie kultury i sztuki, ze 

szczególnym uwzględnieniem rozwoju kultury w mieście Opole. 

2.12. Organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń i meetingów. 

2.13. Organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych. 

2.14. Organizowanie i wspieranie kampanii społecznych. 

 
3. Fundacja może także realizować swoje cele poprzez odpłatną działalność pożytku 

publicznego w zakresie wymienionym w § 5 ust. 2. 

4. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób 

prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

 
 
 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 
 

§6 
 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc 

złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki 

majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.  

2. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być 

uszczuplony bez jednogłośnej zgody Fundatorów. Działalność Fundacji finansowana 

jest z jej przychodów. 

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

4. Dochody fundacji mogą pochodzić z: 

a. darowizn; 

b. spadków i zapisów; 

c. dotacji i subwencji osób prawnych; 

d. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 

e. dochodów z majątku fundacji; 

f. odsetek bankowych i lokat kapitałowych; 

g. wynajmu pomieszczeń i sprzętu należącego do Fundacji;  

h. innych instrumentów wsparcia pochodzących ze środków przekazywanych 

przez instytucje publiczne i wspólnotowe; 

i. nieruchomości i innych aktywów nabytych przez Fundację w trakcie jej 

istnienia; 

j. przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

5. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają 

być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu 

środków majątkowych w drodze darowizny nie towarzyszy określenie celu ich 

wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 

6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. 



Rozdział IV 

 Władze Fundacji 
 

§7 
 

1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem i Rada Fundacji, 

zwana dalej Radą. 

2. Rada może być powołana w późniejszym czasie przez Zarząd. W trakcie absencji Rady 

jej obowiązki pełni Zarząd.  

 
 

Zarząd Fundacji 
 

§8 
 

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

2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Fundacji, nie zastrzeżone do 

kompetencji Rady Fundacji, w szczególności w zakresie: 

a. wytyczania głównych kierunków działalności Fundacji; 

b. działalności statutowej i finansów Fundacji; 

c. przedstawiania Radzie rocznych i wieloletnich kierunków i programów 

działania Fundacji; 

d. zarządzania majątkiem Fundacji; 

e. ustalania wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków 

na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji; 

f. przygotowywania rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i 

przedkładanie ich Radzie w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 marca 

każdego roku kalendarzowego; 

g. tworzenia i znoszenia zakładów, oddziałów i innych jednostek organizacyjnych 

Fundacji oraz przystępowania do organizacji mających cele działania zbieżne z 

celami Fundacji; 

h. podejmowania decyzji o łączeniu się z innymi fundacjami i organizacjami;  

i. powoływania Rad Programowych celem koordynacji i sprawowania nadzoru 

nad realizacją poszczególnych, wybranych celów Fundacji, w szczególności w 

ramach współpracy z innymi instytucjami i podmiotami. 

 
3. Zarząd powołują Fundatorzy na okres nieoznaczony.  

4. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu. 

5. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa. 

6. Jednemu z członków Zarządu, Fundatorzy powierzają funkcję Prezesa Zarządu. 

7. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek 

Zarządu. 

8. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.  

9. W przypadku gdy Zarząd liczy parzystą ilość członków, decyzje muszą być 

podejmowane jednogłośnie. 



10. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, informując telefonicznie lub przesyłając 

informację o terminie drogą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości 

listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 

11. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający 

porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia 

przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to 

posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich 

uczestniczących w nim członków Zarządu. 

12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. 

13. Zarząd przez pierwszy rok pełni funkcje honorowo, nie pobierając wynagrodzenia.  

Po tym okresie Zarząd może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu wykonywanych 

obowiązków.  

14. Członkostwo w Zarządzie wygasa wskutek śmierci, złożenia rezygnacji lub odwołania 

przez Fundatorów. 

 
§9 

 
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 

do członków Rady, członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi 

członkowie Rady, Zarządu lub 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. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady, członków Zarządu lub 

pracowników Fundacji 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. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady, członków Zarządu lub 

pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem 

zadań statutowych Fundacji; 

d. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady, 

członkowie Zarządu, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych 

niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rada Fundacji 
 

§10 
 

1. W skład Rady wchodzi nie mniej niż 3 członków.  

2. Członków Rady, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału Statutu, 

powołują i odwołują Fundatorzy. 

3. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Rady z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 6 

niniejszego rozdziału Statutu. 

4. Członkowie Rady powoływani są na czas nieoznaczony.  

5. Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu. 

6. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo z winy umyślnej. 

7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady, w 

szczególności zaś zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

8. Rada może wybrać ze swego grona jednego Wiceprzewodniczącego Rady. 

9. Rada jest organem o uprawnieniach opiniodawczych, kontrolnych i nadzorczych.  

10. Do zadań Rady należy: 

a. nadzór nad działalnością Fundacji; 

b. uchwalanie na wniosek Zarządu wieloletnich i rocznych programów 

działalności Fundacji;  

c. ocena pracy Zarządu; 

d. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu;  

e. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Zarządu; 

f. wyrażanie opinii o sprawach przedłożonych jej przez Zarząd; 

g. powoływanie Rad Programowych celem koordynacji i sprawowania nadzoru 

nad realizacją poszczególnych, wybranych celów Fundacji, w szczególności w 

ramach współpracy z innymi instytucjami i podmiotami; 

h. określanie celów Rad Programowych Fundacji, wskazywanie środków na ich 

realizację;  

i. powoływanie i odwoływanie członków Rad Programowych Fundacji i 

ustanawianie regulaminu ich funkcjonowania; 

j. podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych postanowieniami 

niniejszego Statutu.  

11. Szczegółowy tryb działania Rady może być określony uchwalonym przez nią 

Regulaminem. 

12. Rada pracuje na posiedzeniach, które zwoływane są przez Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. O 

każdym posiedzeniu Rada zobowiązana jest powiadomić Zarząd.  

13. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć, bez prawa głosu, członkowie 

Zarządu. 

14. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. 

15. Członkostwo w Radzie wygasa wskutek śmierci, złożenia rezygnacji lub odwołania 

przez Fundatorów. 

 
 



Rozdział V 

 Zmiana statutu, rozwiązanie i likwidacja. 
 

§11 
 

1. Zmian w Statucie Fundacji, w tym zmian dotyczących celów działania Fundacji, 

dokonuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć 

celów określonych w akcie założycielskim.  

2. Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych i majątku 

Fundacji, bądź na skutek osiągnięcia jej celów. Decyzję o likwidacji Fundacji 

podejmują Fundatorzy w formie uchwały zwykłą większością głosów. 

3. W przypadku likwidacji Fundacji majątek Fundacji zostanie przekazany innemu 

podmiotowi o celach identycznych lub zbliżonych do celów Fundacji. Wyboru takiego 

podmiotu dokona Zarząd. 

4. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Fundatorów. 

 
 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 
 

§12 
 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania swoich 

celów. 

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec 

istotnej zmianie cel Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd większością 

głosów. 

 
§13 

 
1. Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

2. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej 

działalności za rok ubiegły. 

 
§14 

 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta 

Opola. 
 
 
 
 

Statut został przyjęty w dniu 4.11.2016r. 


