Tekst jednolity po zmianie
Zgodnie z uchwałą
1/08/2017 z dnia 10.08.2017

STATUT
FUNDACJI NA RZECZ PARTNERSTWA „EVENTS PARTNER”
PREAMBUŁA
Rewolucja technologiczna XX wieku wpłynęła bezpośrednio na zmianę myślenia
ludzi, ingerując w ich osobowość i tożsamość, jak też doprowadziła do marginalizacji
międzyludzkich relacji. Wiele norm etycznych i społecznych, które spajają społeczeństwo
w sieci ulega zniekształceniu lub nie istnieje. Fundacja na Rzecz Partnerstwa – „Events
Partner” powstała z troski i z poczucia obowiązku wypełnienia misji względem budowania na
nowo partnerstwa różnych grup, zespołów, władz samorządowych, organizacji
pozarządowych, instytucji publicznych, szkół, przedsiębiorców oraz innych instytucji i
stowarzyszeń celem efektywnej realizacji wspólnych inicjatyw i projektów.
Celem Fundacji jest przeciwdziałanie postępującemu zanikowi relacji, współpracy i
współdziałania społecznego oraz przywrócenie dobrych praktyk polegających na
porozumieniu i partnerstwie we wszystkich obszarach życia obywatelskiego w szczególności
w kulturze, sztuce, sporcie oraz biznesie.

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.Fundacja pod nazwą Fundacja na Rzecz Partnerstwa „EVENTS PARTNER”, zwana dalej
Fundacją, ustanowiona przez Katarzynę Święs-Kubara - zwanej dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Konopnicką – Pęk w kancelarii notarialnej
w Opolu przy ul Ozimskiej 15/3 w dniu 27 czerwca 2017 roku, działa na podstawie przepisów
Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz.
203 z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z
późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
2. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Ministrami właściwymi do sprawowania nadzoru ze względu na zakres działalności oraz
cele Fundacji, jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§2
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Opole.
3. Fundację powołano na czas nieokreślony.
§3
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
4. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
§4
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§5
1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki
organizacyjne w kraju i zagranicą a także przystępować do spółek, fundacji , stowarzyszeń i
innych formacji społecznych.
3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności,
4. 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.
5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność
społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
6. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.
7. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
1. Głównym celem Fundacji jest :
a) Promocja rozwoju kultury, sztuki , sportu i podejmowanie związanych z nimi
inicjatyw
b) Działalność dydaktyczna , kulturoznawcza, krajoznawcza, turystyczna i sportowa
c) Wspieranie artystów i działalności artystycznej

d) Rozwijanie i promowanie idei edukacji artystycznej i twórczej
e) Wspieranie młodych artystów i zdolnych twórców.
f) Kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań prospołecznych w oparciu o
wartości niesione przez kulturę, sztukę i sport,
g) Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju
sportowego,
h) Upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia
i) Inicjowanie i wspieranie promocji Rzeczpospolitej Polskiej , Opolszczyzny oraz innych
regionów.
j) Nawiązywanie i umacnianie relacji z Polonią w celu ukazania potencjału i
kreatywności polskich twórców, artystów i sportowców za granicą.
k) Podejmowanie działań i aktywności w celu wspierania przedsiębiorczości, nauki i
biznesu oraz sfer życia publicznego
l) Rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych i
społecznych pomiędzy
przedstawicielami różnych krajów, społeczności i środowisk .
m) Organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność kulturalną i rozrywkową o zasięgu regionalnym , ogólnopolskim i
międzynarodowym:
a) Organizowanie i finansowanie multimedialnych, wielokulturowych wydarzeń
artystycznych, koncertów, wystaw, targów, festiwali, konferencji, spotkań,
pokazów teatralnych i filmowych, wydawanie publikacji i koordynacja
grupowych projektów
b) Organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych, paneli dyskusyjnych,
spotkań z ludźmi kultury i sztuki
c) Tworzenie miejsc umożliwiających prezentację działań artystycznych
d) Promowanie za pomocą sieci internetowej oraz wszystkich innych
dostępnych mediów

2. Działalność edukacyjną i naukową o zasięgu regionalnym , ogólnopolskim i
międzynarodowym:
a) Organizowanie i koordynacja konferencji naukowych oraz wystaw i targów
b) Upowszechnianie wiedzy o innych kulturach, obyczajach i tradycjach;
c) Promowanie aktywnej działalności społecznej, wolontariackiej oraz
upowszechnienie dobrych praktyk i wzorców
d) Organizowanie spotkań i wizyt studyjnych nastawionych na wymianę
doświadczeń międzykulturowych i środowiskowych
e) Organizowanie wykładów, warsztatów i spotkań z zakresu promocji zdrowego
stylu życia, aktywności fizycznej
f) Wydawanie publikacji tematycznych
3. Działalność sportową o zasięgu regionalnym , ogólnopolskim i międzynarodowym :

a) Organizowanie, koordynacja masowych wydarzeń rekreacyjnych i sportowych
oraz treningów
b) Organizowanie zawodów i rywalizacji sportowej
c) Prowadzenie obozów, kursów, warsztatów i pokazów sportowych
d) Organizowanie targów i wystaw o charakterze sportowo –rekreacyjnym
e) Wydawanie publikacji tematycznych
4. Działalność promująca i wspierająca przedsiębiorczość i biznes na poziomie
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym:
a) Organizowanie targów i wystaw
b) Organizowanie konferencji, giełd kooperacyjnych i spotkań motywacyjnych
c) Organizowanie szkoleń i warsztatów branżowych
d) Promowanie dobrych praktyk w tym zakresie .
e) Wydawanie publikacji tematycznych
5. Nawiązywanie partnerstwa z władzami
samorządowymi, organizacjami
pozarządowymi, instytucjami publicznymi szkołami, przedsiębiorcami oraz innymi
instytucjami i stowarzyszeniami polskimi i zagranicznymi w zakresie wymienionym w
celach działania Fundacji.
§8
1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych,
osób fizycznych, instytucji i organizacji pożytku publicznego, których działalność jest zbieżna
z celami Fundacji.
2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu
działalności pożytku publicznego.
3. Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego
prowadzonej przez Fundacje.
4. Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej przeznaczona jest na
działalność pożytku publicznego.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (słownie: pięćset złotych)
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji, datków, subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz akcji promocyjnych,

4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
5. działalności gospodarczej,
6. odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego,
7. nawiązek,
8.wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych,
papierów wartościowych uzyskanych w kraju i za granicą
9. wpłat 1% podatku od podatników
10. operacji finansowych.
§ 11
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa
długi spadkowe.
4. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach
gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych
ROZDZIAŁ IV. WŁADZE FUNDACJI
§ 12
1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Fundator może powołać Radę Fundacji.
3. Fundacja wykonuje swoje zadania przy pomocy Zarządu, pracowników etatowych Fundacji
i wolontariuszy.
4. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu,
z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach
tych organów, w tym kosztów podróży.
ZARZĄD FUNDACJI
§ 13
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
1. Zarząd Fundacji składa się od dwóch do pięciu osób powoływanych na 5 letnią kadencję
przez Fundatora.
2. Członkiem lub Prezesem Zarządu może być Fundator.
3. Prezesa Zarządu wybiera wśród swego składu członkowie Zarządu w drodze uchwały
podjętej jednomyślnie.
4. Funkcję Prezesa lub członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność
do czynności prawnych.

6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Fundatora lub Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich
członków Rady przed upływem kadencji.
§ 14
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) odwołania członka Zarządu,
c)utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
popełnione z winy umyślnej,
d) śmierci członka Zarządu.
§ 15
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
f) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
g) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
h) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek
organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
i) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób
zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
k) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3 . O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
5. Zarząd Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na pisemny
wniosek Fundatora, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w
przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed
planowanym spotkaniem.
7. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych powołanych organów
Fundacji, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne
zaproszone osoby z głosem doradczym.
8. Zarząd co roku, do dnia 31 grudnia, zobowiązany jest sporządzić roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.

RADA FUNDACJI
§ 16
1. Fundator może powołać Radę Fundacji, która jest organem stanowiącym, kontrolnym i
opiniującym działalność Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych na 5 letnią
kadencję.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje swą decyzją Rada.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, członek Rady może
być odwołany przez Fundatora lub jednomyślną decyzją Rady.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
trwania stosunku pracy.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 17
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie, również za pomocą poczty elektronicznej.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Głosowanie może odbywać się
pisemnie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegółowy tryb prac Rady
określa regulamin, uchwalany przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
4. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, kierownicy
jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem
doradczym
§ 18
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. nadzór nad działalnością Fundacji
2. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium;
3. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
4. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
5. nadzór nad działalnością Fundacji;

6. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.
§ 19
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji;
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
3. Rada współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi
wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji.
SPOSÓB REPREZENTACJI
§ 20
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może
każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10 000 zł wymagany jest podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

ROZDZIAŁ V. POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ, TWORZENIE ODDZIAŁÓW I FILII
§ 21
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją lub utworzyć oddziały i filie w kraju i za
granicą dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału lub filii podejmuje Zarząd , po zasięgnięciu
opinii Rady, w przypadku jej powołania.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ZMIANA STATUTU
§ 22
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów.
Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i
określonych w akcie założycielskim.

LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz
braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów,
dla których została ustanowiona albo osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii
całego Zarządu Fundacji i Rady - w przypadku jej powołania.
3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatora.
4. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoby wybrane przez Radę Fundacji w razie
jej powołania.
§ 24
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych
celach. Fundatorzy podczas likwidacji Fundacji, mają prawo odzyskać wszelki wkład
finansowy oraz majątek zainwestowany w Fundację podczas trwania jej działalności.
§ 25
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy w Opolu.

