
STATUT FUNDACJI 9sił

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   

§1.
1. Fundacja działająca pod nazwą Fundacja 9sił, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez
Monikę Wróbel oraz Przemysława Ficka Aktem Notarialnym sporządzonym dnia 14.11.2014
przez notariusza Małgorzatę Pruszczyńską w Kancelarii Notarialnej przy ul. Rynek 1 w Żywcu.

2. Fundacja działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z
1991r., Nr 46, poz. 203) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami), a nadto ustalonego 
Statutu Fundacji.

§2.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§3.

1.  Siedzibą Fundacji jest miejscowość  Jeleśnia, gm. Jeleśnia, pow żywiecki, woj. śląskie

2.  Terenem działania Fundacji  jest obszar Rzeczypospolitej  Polskiej,  przy czym w zakresie
niezbędnym  dla  właściwego  realizowania  celów  może  prowadzić  działalność  także  poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3.  Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
Sposób organizacji  wewnętrznej  oddziałów i  przedstawicielstw określa  Zarząd  Fundacji  w
stosownie podejmowanych uchwałach.

4.  Fundacja może ustanowić odznaki, tytuły/medale honorowe oraz przyznawać je wraz z
innymi  nagrodami  i  wyróżnieniami  osobom  fizycznym  i  prawnym  zasłużonym  dla  celów
obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§4.

Fundacja ustanowiona została na czas nieokreślony.

§5.

1.   Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem Fundacja 9sił z  numerem KRS-u oraz logo 
Fundacji. Fundacja nadto używać będzie pieczęci podłużnej, ze wszystkimi niezbędnymi 
danymi Fundacji.

2.   Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

3.   Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tlumaczeniem nazwy w 
wybranych jezykach obcych.



§6.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ROZDZIAŁ II. CELE FUNDACJI

§7.

Celem Fundacji jest działalność kulturalna, artystyczna, oświatowa, edukacyjna i wydawnicza 
w zakresie:

 ochrony,  rozwoju  i  upowszechniania  kultury  i  sztuki,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  polskiej  tradycyjnej  twórczości  muzycznej,  tanecznej  i
rzemieślniczej ważnej dla dziedzictwa kultury narodowej; 
 rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania, promocji i pomocy
w rozwoju  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  w zakresie  tradycyjnej  muzyki,  śpiewu,
tańca, sztuki i rzemiosła;
 wspierania wspólnot i społeczności lokalnych, których inicjatywy mają na celu
zachowanie, utrwalenie i rozpowszechnianie ich dorobku kulturowego;
 integracji  osób  z  różnych  środowisk  społecznych  zainteresowanych polską  i
światową  kulturą  oraz  sztuką,  budowania  więzi  poprzez  wspólne  spotkania,
wymianę  doświadczeń,  realizację  wspólnych  przedsięwzięć  edukacyjno  –
kulturalnych i artystycznych w Polsce i na świecie;
 promowania  polskiej  kultury  i  sztuki  poza  granicami  RP  oraz  prezentacji
wartościowej  kultury  i  sztuki  innych  narodów w Polsce,   rozwijania  kontaktów i
współpracy międzynarodowej;
 kształtowania otwartych postaw wobec odmiennych kultur poprzez działalność
artystyczną, kulturalną, naukę, oświatę i turystykę;
 kształtowania  świadomości  obywatelskiej  i  poczucia  odpowiedzialności  za
lokalne  środowisko  kulturowe i  naturalne,  działania  na  rzecz  ekologii  i  ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 zwiększenia  udziału  osób  starszych  w  życiu  społecznym  oraz  tworzenia  i
wspierania form dialogu międzypokoleniowego
 pielęgnowania  regionalnej  tradycji  i  dziedzictwa  kulturowego,  popularyzacji
lokalnej i  narodowej historii,  wspierania działań związanych z ochroną zabytków
oraz dbałością o zrównoważony rozwój Gminy Jeleśnia i okolic;
 wszelkich  działań  mających  na  celu  integrację  społeczną  i  zawodową,
integrację środowisk lokalnych oraz rozwój przedsiębiorczości;

§8.

Fundacja swe cele realizuje poprzez:

 organizację festiwali, spotkań tanecznych, koncertów, seminariów, konkursów i
zabaw,  wystaw  stałych  i  czasowych,  targów  oraz  innych  wydarzeń
przedstawiających  i  popularyzujących  dorobek  polskiej,  europejskiej  i  światowej



kultury  oraz  rozpowszechnianie  związanych  z  nimi  materiałów  promocyjnych  i
edukacyjnych;
 organizację  cyklicznych  spotkań i  wystaw,  mających  na  celu  przedstawienie
bądź  przypomnienie  wybitnych  mieszkańców  Gminy  Jeleśnia  i  okolic;  jak  np.
Zaduszki Jeleśnianskie.
 podjęcie  starań  o  stworzenie  regionalnej  izby  pracy  twórczej  oraz  muzeum
sztuki ludowej, sfinansowanie jej budowy/remontu i wyposażenia;
 produkcję,  realizację  i  rozpowszechnie  materiałów  drukowanych  i
audiowizualnych oraz zakładanie, prowadzenie i sprawowanie opieki nad archiwami
gromadzącymi  dokumentację,  przedmioty  użytkowe,  instrumenty,  dzieła
plastyczne,  fotografie,  obrazy  i  filmy  związane  z  tradycyjną  kulturą,  sztuką,
zwyczajami i obrzędami ludowymi;
 przygotowanie i  prowadzenie prezentacji,  wykładów i warsztatów twórczych
dla  społeczności  lokalnych,  tworzenie  programów szkolnych  i  edukacyjnych  oraz
organizowanie  wyjazdowych  obozów  edukacyjno  –  kulturalno  –  artystycznych
poświęconych polskiej, europejskiej i światowej kulturze tradycyjnej;
 prowadzenie  zajęć  lekcyjnych  w  przedszkolach,  szkołach  podstawowych,
średnich  i  wyższych,  w  domach  kultury  oraz  innych  placówkach  kulturalno-
oświatowych, z zakresu polskiej, europejskiej i światowej kultury tradycyjnej;
 prowadzenie badań terenowych związanych z calami statutowymi Fundacji;
 współpracę i działania na rzecz Kół Gospodyń Wiejskich;
 współpracę z władzami rządowymi, jednostkami samorządności lokalnej oraz
instytucjami  kościelnymi,  kulturalnymi,  edukacyjnymi,  naukowymi,  sportowymi  i
opieki zdrowotnej w zakresie celów statutowych Fundacji;
 inicjowanie i prowadzenie samodzielnych przedsięwzięć związanych z celami
statutowymi Fundacji w kraju i zagranicą, organizację  wymiany międzynarodowej;
 współpracę z podobnymi organizacjami pozarządowymi, muzeami, galeriami,
zespołami muzycznymi, artystami i mediami działającymi w kraju i za granicą;
 tworzenie i wspieranie zespołów ludowych jako formy integracji,  budowania
małych wspólnot i możliwości kreacji i ekspresji twórczej;
 organizację programów stypendialnych, fundowanie lub przyznawanie nagród
oraz  inicjowanie  i  wsparcie  finansowe,  merytoryczne  oraz  techniczne  dla  osób
wyróżniających  się  w  zakresie  objętym  celem  Fundacji,  w  tym  szczególnie
uzdolnionych dzieci i młodzieży;
 udzielanie  pomocy  finansowej,  rzeczowej,  organizacyjnej  i  intelektualnej
placówkom  naukowym,  instytucjom  edukacyjnym  oraz  innym  podmiotom,  w
szczególności organizacjom pozarządowym, działającym w przedmiocie zbliżonym z
celem Fundacji;
 pielęgnowanie sztuki budowy tradycyjnych instrumentów ludowych poprzez
organizację  wystaw,  warsztatów  i  wykładów,  podjęcie  starań  o  wpisanie
tradycyjnych instrumentów beskidzkich na listę Światowego Dziedzictwa Unesco;
 promocję i organizację wolontariatu;
 wszelkie inne przedsięwzięcia twórcze, artystyczne, edukacyjne i sportowe w
zakresie celów statutowych Fundacji.



ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK FUNDACJI

§9.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora - w kwocie
1.000,00 zł ( jeden tysiąc  złotych)

2. Składnikami  majątkowymi  przeznaczonymi  na  realizację  celów  Fundacji  mogą  być
również: nieruchomości, ruchomości, gotówka, papiery wartościowe, a także oddane
fundacji  do  używania  rzeczy  ruchome  i  nieruchomości,  majątek  pochodzący  z
darowizn, ze spadków, z innych form nabycia.

3. Środki  na  wskazane  cele  pochodzić  mogą  również  z  innych  form  finansowania
przewidzianych przez przepisy prawa.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Fundacja składa oświadczenie woli
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwami inwentarza tylko w przypadku, gdy w chwili
składania tego oświadczenia oczywistym jest,  że masa spadku znacznie przekracza
długi spadkowe.

5. Fundacja gromadzi  i  dysponuje środkami dewizowymi zgodnie z  przepisami prawa
dewizowego

§10.

Za zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

§11.

Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§12.

Fundacja może  prowadzić  działalność  gospodarczą  po podjęciu  stosownej  uchwały  przez
Zarząd Fundacji i wpisaniu Fundacji do Rejestru Przedsiębiorców.

§13.

Fundacja może starać się o status organizacji pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ IV.  ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 14.

1.    Organem reprezentującym Fundację jest Zarząd.

2.    Zarząd może składać się z jednego do czterech Członków.

3.    Fundator może pełnić funkcję Członka Zarządu.



4.    W przypadku Zarządu wieloosobowego Fundację reprezentuje Prezes lub Wiceprezes
Zarządu działający samodzielnie.

4.1 Fundator powołuje pierwszy dwuosobowy Zarząd w osobach:
Moniki WRÓBEL - jako  Prezesa Zarządu
Przemysława FICEK  -  jako  Wiceprezesa Zarządu.

5.    Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
5.1 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
5.2 Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co
najmniej dwóch członków Zarządu bądź Fundatora. W przypadkach gdy Prezes Zarządu
nie  może  wykonywać  swoich  obowiązków  posiedzenia  Zarządu  zwołuje  Wiceprezes
Zarządu.
5.3  Posiedzenia  Zarządu  są  zwoływane  za  pomocą  poczty  elektronicznej  lub  listów
poleconych,  wysyłanych  co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  planowanym  terminem
posiedzenia bądź w inny sposób uzgodniony przez Zarząd.
5.4  Na  posiedzenia  Zarządu  mogą  być  zapraszani  doradcy,  eksperci,  specjaliści,  rada
programowa, twórcy ludowi.

6. Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy w formie pisemnego oświadczenia.

7. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy  członków.  W  wypadku  równej  ilości  głosów,  głos  Prezesa  Zarządu  ma  znaczenie
rozstrzygające.

§ 15.

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji, w szczególności :

1. kieruje działalnością Fundacji;
2. reprezentuje ją na zewnątrz;
3. podejmuje decyzje w zakresie :

a)     działalności statutowej Fundacji,
b)     finansów Fundacji,  
c)     zakładania wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji,
d)     powoływania i ustalania struktury organizacyjnej Biura Fundacji,
e)     powoływania i odwoływania dyrektora Biura Fundacji,
f)      stanowisk kierowniczych i samodzielnych w jednostkach organizacyjnych 
Fundacji,
g)     uchwalania programów i planów działania Fundacji,
h)     uchwalania rocznych i perspektywicznych planów finansowych,
i)       przygotowania bilansów oraz sprawozdań z działalności Fundacji,
j)      podejmowania uchwał w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją,
k)     przyjmowania darowizn, zapisów i spadków,
l)       stwierdzenia stanu likwidacji Fundacji.



§ 16.

Zarząd Fundacji może tworzyć stałe lub doraźne komisje, jak też powoływać doradców (rade
programowa), ekspertów, specjalistów dla wypełnienia celów i zadań statutowych Fundacji.

ROZDZIAŁ V. ŁĄCZENIE FUNDACJI

§ 17.

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych
umową obu fundacji. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli cele łączonych fundacji uległyby
istotnej zmianie.

2. W imieniu Fundacji umowę zawierają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub osoba
przez niego upoważniona.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.

1.  Zmiana Statutu może dotyczyć również celów Fundacji.

2.  Decyzję  w  kwestii  zmiany  Statutu  podejmowane  są   przez  Zarząd  zwykłą  większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W wypadku równej ilości głosów, głos
Prezesa Zarządu ma znaczenie rozstrzygające

§ 19.

1.  Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w
przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.  Decyzję  o  likwidacji  Fundacji  oraz  o  przekazaniu  pozostałego  po  likwidacji  majątku
podejmuje Zarząd, w formie jednomyślnej uchwały.

§ 20.

Fundacja składa właściwemu Ministrowi  i  innym organom wskazanym przez odpowiednie
przepisy prawa, sprawozdania ze swojej działalności, w terminach i o treści wymaganej przez
te przepisy.

§ 21.
Statut wchodzi  w życie z dniem zarejestrowania Fundacji  przez Sąd Rejonowy w Bielsku -
Białej.


