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STATUT 

Fundacji im. Dra Jerzego Masiora 
tekst jednolity 

 

Rozdział I 
 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

 
Fundacja im. Dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu zwana w treści Statutu Fundacją 

ustanowiona została przez Romualdę Uznańską Masior w dniu 02 marca 2004r.        

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o  Ustawę o funda-

cjach z dnia 6 kwietnia 1984 r oraz niniejszy Statut. 
Dla właściwej realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza gran i-
cami Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

§ 2 
 
 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Nowy Sącz.    

2. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.  

3. Fundacja używa pieczęci z napisem: 

     "FUNDACJA  IM. DRA JERZEGO MASIORA W NOWYM SĄCZU” 

       oraz  logo wg wzoru określonego w załączniku 1. 

4. Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla   

    prowadzenia swojej działalności statutowej. 
 
 

§ 3 

 Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 4 

 

 Nadzór nad Fundacją posiada Minister Kultury  
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Rozdział II 
 

CELE  I  ZASADY DZIAŁANIA  FUNDACJI 

 
§ 5 

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i tradycji; nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 

Fundacja realizuje cele poprzez: 

1. tworzenie  programów stypendialnych dla niezamożnych,  uzdolnionych dzieci i 

młodzieży  

2.  udzielanie wsparcia materialnego uczniom  w celu wyrównania szans edukacyj-

nych i promowania  talentów ze szczególnym uwzględnieniem muzyki i dziedzic-

twa kulturowego 

3. fundowanie nagród w konkursach i festiwalach związanych z kultywowaniem 

tradycji wywodzących się z terenów kresów wschodnich 

4. organizowanie  wystaw, konferencji i seminariów poświęconych twórczości arty-

stycznej i literackiej Jerzego Masiora  

5. fundowanie i wręczanie corocznej nagrody im. dr Jerzego Masiora dla młodych 

osób za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym  

6. inspirowanie i organizowanie ruchu  młodzieży wokół celów Fundacji 

7. udział, w imieniu Fundatora, w pracach innych Fundacji i Stowarzyszeń,  

8. udzielanie wsparcia  innym  inicjatywom lokalnym i regionalnym w zakresie ce-

lów zbieżnych (określonych  w  statucie)  w  kwocie  do 20% rocznego budżetu 

Fundacji.  

9. a/ Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 

 88,99,Z, wspomaganie materialne i wspieranie rozwoju utalentowanych arty-

stycznie uczniów z niezamożnych środowisk (m/in. przez organizowanie koncer-

tów w wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty”, umożliwianie wyjazdu i udziału w 

konkursach wykonawczych, zakup pomocy naukowych i akcesoriów muzycz-

nych) 

 90,01,Z, organizowanie koncertów w wirydarzu oraz koncertu połączonego z 

wręczeniem nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne  

 94,99,Z inspirowanie i organizowanie współpracy z młodzieżą w szczególności 

(angażowanie młodzieży w ramach wolontariatu) do pomocy w organizacji kon-

certów oraz zabezpieczenia porządku podczas koncertów. 

 

 

 



 

 

4 

4 

 

b/  Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 

 90,01,Z,  organizowanie wystaw i wieczorów poetycko muzycznych w opar-

ciu o twórczość artystyczną (Patrona Fundacji i innych twórców) podtrzymu-

jąca tradycje narodowe, polskość oraz kulturę kresów wschodnich 

 59,20,Z, organizowanie nagrań dźwiękowych, reportaży telewizyjnych i ra-

diowych w oparciu o realizowane działania statutowe w celu upowszechnia-

nia kultury i poszerzenia innych odbiorców sztuki. 

Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu 

działalności pożytku publicznego. 

§. 6 

1. Fundacja dba o dobre imię  Fundatora, oraz bezterminowo zajmuje się           

           utrzymaniem grobu Patrona Fundacji - Jerzego Masiora. 

 

§. 7 

1. Dla osiągania swoich celów Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, 

organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia orga-

nizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo 

pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. 

 

Rozdział III 

§ 8 

MAJĄTEK FUNDACJI 

 
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w 

kwocie 1 000zł oraz nieruchomość -  mieszkanie wraz z  przedmiotami artystycz-
nymi i pamiątkowymi dr Jerzego Masiora. 

 
2. Majątek Fundacji stanowią również środki finansowe oraz nieruchomości  i  inne 

aktywa nabyte  przez Fundację.  
 
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:  

a. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,  

b. zapisów, darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,  

c. dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji  

d. dochodów z darów, wpływów ze zbiórek i imprez publicznych  

e. odsetek i depozytów bankowych 

f. dochodów z tytułu udziału Fundacji w spółkach,  

g. dochodów z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego, w których 

udziały (akcje) zostały objęte przez Fundację.  

h. inne wpływy i dochody 
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§ 9 

4. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust. 3  winno   

uwzględniać życzenie ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji 

środków pieniężnych lub środków rzeczowych w ramach celów określonych w sta-

tucie. 

 

Rozdział IV 

§ 10 

 

ORGANY FUNDACJI 

 

1. Organami Fundacji są: 
a. Rada Fundacji 
b. Zarząd Fundacji 
c. Komisja Rewizyjna 

 
1. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu Fundacji z  funkcją członka Rady     
     Fundacji lub Komisji Rewizyjnej. 
 
3. Członkowie Rady Fundacji pełnią swą funkcję honorowo. 

§ 11 

RADA FUNDACJI 

1. Członkowie Rady wybierani są spośród założycieli oraz osób zasłużonych dla Funda-
cji, którzy swą ofiarnością przyczynili się wzrostu  prestiżu Fundacji lub do pomnoże-
nia majątku Fundacji.  

2. Skład Rady wynosi 6 – 10 osób. 
3. Pracami Rady Fundacji kieruje wybrany przez nią Przewodniczący i jego zastępca. 
4. Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 lata i rozpoczyna się z dniem 1-go stycznia z tym, że 

pierwsza kadencja rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji a upływa 31 grud-
nia trzeciego pełnego roku. 

5. Decyzje i uchwały Organów Fundacji zapadają większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy aktualnej liczby członków Organu. W razie równej liczby  głosów de-
cyduje głos przewodniczącego obrad. 

6. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniach. W 
uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać zwrot wydatków poniesionych w związku 
z tym udziałem. 

 
 

§ 12 
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY FUNDACJI: 

 
1. Rada Fundacji jest Organem opiniodawczym Fundacji . 
2. Do zakresu działania Rady Fundacji należy: 

              

a/ ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji  

b/ opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów  

    działania Fundacji  

b/ wybór członków Zarządu, 

c/ ocena sprawozdań zarządu z działalności Fundacji za rok  bieżący i za cały  

    okres kadencji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium, 

d/ wybór członków Komisji Rewizyjnej Fundacji. 
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3.  Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu udzielenia jej wyjaśnień i udostępnienia    
     dokumentów dotyczących działania Fundacji. 
 
4. Zebrania Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek    
    Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej trzech członków rady Fundacji. Zebrania    
    Rady Fundacji winny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w roku 

                                                                 

§ 13 

ZARZĄD FUNDACJI 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z 4 członków.  

2. Kadencja działalności Zarządu wynosi 5 lat, z tym, że pierwsza kadencja rozpo-

czyna się w dniu zarejestrowania, a upływa z dniem 31 grudnia piątego pełnego 

roku kalendarzowego. 

3. Wybór Zarządu i Rady Fundacji pierwszej kadencji dokonuje Fundator.  

4. Zarząd Fundacji ze swego grona wybiera przewodniczącego (prezesa) oraz dwóch 

zastępców. 

5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.  

6. W razie ustąpienia lub śmierci członka Zarządu, skład Zarządu może być uzupeł-

niony na wniosek pozostałych członków Zarządu. 

7. Powołanie nowego Zarządu winno nastąpić nie później niż 30 listopada roku 

kończącego kadencję poprzedniego Zarządu. 

 

 

§ 14 

 

ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 

 

 

1. Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy: 

     a/ kierowanie bieżącą działalności Fundacji, 

          b/ reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów postronnych, osób               

             fizycznych i prawnych w Polsce i za granicą, 

     c/ wyznaczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

     d/ opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 

     e/ sprawozdanie ze stanu majątkowego Fundacji i działalności Zarządu za rok  bie    

        żący i za cały okres kadencji winno zostać przedłożone Komisji Rewizyjnej nie    

        później niż do 30 listopada ostatniego roku kadencji, 

     f/ załatwianie innych spraw nie zastrzeżonych innym organom Fundacji, 

        (przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów) 

    g/ decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co na j   

        mniej trzech członków Zarządu w tym przewodniczącego lub jego zastępcy, 

    h/ czynności prawne w imieniu Fundacji dokonuje przewodniczący i członek Za 

         rządu, względnie dwóch członków Zarządu, 

          i/ powoływanie pełnomocników Zarządu dla realizacji określonych zadań 
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          j/ ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla                

              pracowników Fundacji,  

         k/ występowanie  z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz         

             likwidacji Fundacji,  

2/ W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o  

     przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

3/ Zabrania się: 

 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w sto-

sunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członko-

wie organów oraz pracownicy organizacji 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 ich majątku na rzecz  członków organów lub pracowników oraz 

ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szcze-

gólności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych wa-

runkach; 

c. wykorzystywania majątku 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 towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej 

organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach  innych niż w sto-

sunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

 

§ 15 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

       

 

1. Komisja Rewizyjna Fundacji składa się z trzech członków wybranych przez Radę 

Fundacji nie później niż w trzy miesiące od rozpoczęcia kadencji Rady i Zarządu 

Fundacji. 

2. Komisja Rewizyjna powoływana jest na okres 3 lat. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu, które 

zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji. 

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
 

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z  nimi w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej, 
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b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

 

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasad-

nionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Pre-

zesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 

 

§16                          

 

ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

 

 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:  

 

a/ nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu i Fundacji ,  a w szczegól   

    ności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji 

b/ kontrolowanie stanu majątkowego,  wyników ekonomicznych Fundacji  

c/ opiniowanie planów dotyczących działalności Fundacji  

 

2. Komisja, po dokonaniu oceny sprawozdania z  działalności Fundacji przedstawia  

Fundatorowi lub Przewodniczącemu Zarządu Fundacji wnioski. 

 

 

Rozdział V 

 

PRAWA OFIARODAWCÓW 
 

§ 17 

 

1. Każdy ofiarodawca na rzecz Fundacji zostaje wpisany do księgi Dobroczyńców 

Fundacji. 

2. Osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Fundacji Rada corocznie 

przyznaje dyplomy honorowe lub medale pamiątkowe 

3. Wzór medalu zatwierdza Rada Fundacji. 
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Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 § 18 

 

ZMIANA STATUTU 

1/ Zmiana celu Fundacji, lub jej statutu może nastąpić na wniosek Fundatora lub   

    Zarządu po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji 

 

 

§ 19 

 

LIKWIDACJA FUNDACJI 

 

1. W razie uniemożliwienia osiągnięcia celów dla którego Fundacja została usta-

nowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, 

Fundacja podlega likwidacji. 

2. Decyzje o likwidacji podejmuje Fundator lub walne zebranie: Zarządu, Rady 

Fundacji i Komisji Rewizyjnej zwane zebraniem likwidacyjnym. 

3. Zebranie likwidacyjne zwołuje Zarząd Fundacji. 

4. Uchwała o likwidacji Fundacji zapada większością trzech czwartych głosów 

osób uprawnionych do udziału w zebraniach likwidacyjnych. 

 

5. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu Fundacji. 

6. Likwidatorzy pełnią funkcję odpłatnie 

7. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przypada w całości na cele których zo-

stała ustanowiona. 

8. Po dokonaniu likwidacji, likwidatorzy przedkładają sprawozdanie likwidacyjne.  
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Załącznik nr 1 do Statutu Fundacji im. Dra Jerzego Masiora  

 

 

 

 

Wzór Logo Fundacji 

 
 

 

                                                                                                                    

                                                                                                     

   Nowy Sącz  18 luty 2011 r.      

 


