
STATUT FUNDACJI ŁADNE HISTORIE

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Ładne Historie”, ustanowiona przez: Marcina Trzpiota i Marię Ziębę,
zwanych dalej „Fundatorami”, w dniu 31.08.2016 r. aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
Sylwię  Łagodę w Kancelarii Notarialnej w Świdnicy przy ul. Rynek 15, działa na podstawie przepisów
prawa polskiego tj. ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97), ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. (Dz. U.96.873) oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest organizacją apolityczną, kierującą się w swym działaniu tolerancją i poszanowaniem
dla odmienności kulturowej, narodowej i religijnej.
3. Nazwa, logo oraz witryny internetowe Fundacji stanowią jej własność i nie mogą być przejęte oraz w
inny sposób wykorzystywane przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną bez pisemnej zgody Zarządu
Fundacji.
4. Fundacja zamiennie może posługiwać się nazwą w języku angielskim „Nice Stories Foundation”.   

                                 
§2

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§3
1. Siedzibą fundacji jest Świdnica.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym

do realizowania celów określonych w niniejszym statucie może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe Fundacji na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą. 
4. Oddziały  terenowe  Fundacji  nie  posiadają  odrębnej  osobowości  prawnej  i  podlegają  pod  Zarząd

Fundacji.
5. Fundacja  używa  pieczęci  z  napisem  wskazującym  jej  nazwę  i  siedzibę  oraz  pieczątek  z  danymi

identyfikacyjnymi Fundacji.
6. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Rozdział II – Cele i przedmiot działalności

§4
1. Misją Fundacji  jest wspieranie szeroko pojętej działalności kulturalnej, edukacyjnej,  animacyjnej oraz

artystycznej  poprzez  zastosowanie  rozwiązań  zarówno  tradycyjnych jak  i  nowatorskich  czy
eksperymentalnych.  Fundacja  ma  służyć  jako  narzędzie,  umożliwiające  rozwój  intelektualny  oraz
artystyczny społeczności lokalnej, ogólnokrajowej oraz międzynarodowej.

§ 5
Celem Fundacji są:

1. Działalność  w  dziedzinie  kultury,  sztuki,  animacji,  dziedzictwa  narodowego,  tradycji  polskiej  i
Europejskiej, jak i upowszechniania dzieł o wysokim poziomie artystycznym.

2. Działalność na rzecz kształtowania świadomych twórców i odbiorców kultury.  
3. Działalność propagująca innowacje  w dziedzinie  kultury,  sztuki,  aktywizmu i  nauk społecznych oraz

różne formy ekonomii społecznej oraz edukacji związanej ze zrównoważonym rozwojem.
4. Działalność na rzecz rozwijania programów badawczych, których przedmiotem są kultura, sztuka oraz

kreatywność i edukacja.
5. Działalność na rzecz integracji środowisk kulturalnych w Polsce i na arenie międzynarodowej.
6. Działalność na rzecz promocji kultury, sztuki i wrażliwości społecznej.
7. Działalność na rzecz zwiększania udziału w kulturze i społecznego w nią  zaangażowania.
8. Działalność służąca rozwijaniu pasji, talentów i zainteresowań dzieci, dorosłych i seniorów.
9. Działalność wspomagająca wszechstronny rozwój społeczny, kształtująca aktywne i twórcze postawy

mieszkańców polskich i Europejskich miast.
10. Działalność na rzecz animacji kultury w środowiskach lokalnych.
11. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
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12. Działalność wspierająca rozwój regionu.
13. Działalność wspierająca rozwój sektora pozarządowego.
14. Działalność  z  zakresu  rewitalizacji  i  integracji  społecznej,  w  tym  wyrównywania  szans  grup

wykluczonych społecznie.
15. Działalność na rzecz  turystyki i krajoznawstwa.
16. Działalność  na  rzecz  rozwoju  społeczeństwa  wiedzy  (informacyjnego):  nauka,  edukacja,  oświata  i

wychowanie.
17. Działalność  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania  kontaktów  i  współpracy  między

społeczeństwami.
18. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. Wspieranie rozwoju i popularyzacja polskiej myśli 

naukowej, gospodarczej, ekonomicznej, projektowej i artystycznej w Polsce, UE i na świecie.
19. Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
20. Działalność na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i 

wspieranie form współpracy międzypokoleniowej,
21. Promocja, wsparcie i organizacja wolontariatu.
22. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania

wspomagające rozwój demokracji.
23. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
24. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania

szans tych rodzin i osób.
25. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
26. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem.
27. Działalności charytatywnej.
28. Podtrzymywania  i  upowszechniania  tradycji  narodowej,  pielęgnowania  polskości  oraz  rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
29. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 
30. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców.
31. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011

r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219).
32. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
33. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.;
34. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
35. Działalności  na  rzecz  osób  wykluczonych,  w  tym  działalność  na  rzecz  szeroko  definiowanych

mniejszości.
36. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
37. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
38. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
39. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
40. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
41. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
42. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.
43. Upowszechniania  i  ochrony wolności  i  praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  a także działań

wspomagających rozwój demokracji.
44. Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 
45. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
46. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
47. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów sektora społecznego.

§6
Swoje cele Fundacja realizuje poprzez działalność odpłatną lub  nieodpłatną, której przedmiotem jest:

1. Organizowanie  i  promowanie  wartościowych  wydarzeń  edukacyjnych,  kulturalnych,  społecznych  i
artystycznych.

2. Organizowanie wystaw,  spotkań, festiwali  i  innych imprez kulturalnych,  w tym imprez o charakterze
masowym.

3. Organizowanie wydarzeń o charakterze scenicznym, dźwiękowym, teatralnym, wystawienniczym oraz
performatywnym.

4. Organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów, konferencji, debat oraz dyskusji. 
5. Organizowanie wypoczynku  w formie obozów.
6. Prowadzenie kursów i szkoleń edukacyjnych.
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7. Promocję organizowanych, współorganizowanych i wspieranych przez Fundację wydarzeń kulturalnych
za pośrednictwem mediów i Internetu.

8. Przygotowywanie programów i projektów dotyczących działalności statutowej.
9. Pozyskiwanie środków materialnych na swoje cele statutowe.
10. Działalność wydawniczą.
11. Współpraca  z  władzami  samorządowymi,  rządowymi,  organizacjami  pozarządowymi,  jednostkami

służby  Zdrowia,  szkołami,  kościołami,  oraz  innymi  instytucjami  publicznymi  (w  Polsce  i  poza  jej
granicami), w zakresie określonym w celach działania Fundacji.

12. Prowadzenie poradnictwa. 
13. Współuczestnictwo w ogólnokrajowych i międzynarodowych inicjatywach, zgodnych z celami Fundacji.
14. Podejmowanie  współpracy  ze  środowiskami  naukowymi,  w  tym  uczniowskimi,  akademickimi  i

studenckimi.
15. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej.
16. Finansowe i pozafinansowe wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, ofiar katastrof, klęsk

żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
17. Przyznawanie stypendiów dla młodzieży.
18. Wielozakresowa nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
19. Edukacja i promocja kultury i nauki.
20. Rozwijanie  inicjatyw  zmierzających  do  samorealizacji  w  organizowaniu,  prowadzeniu  i  wspieraniu

wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych,  dla środowiska dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, w tym
również poprzez organizację  imprez masowych,  koncertów,  festiwali,  warsztatów,  form teatralnych i
innych,  w  których  dzieci,  młodzież  i  dorośli  mogą  wykazać  się  zaangażowaniem,  talentem  i
samodzielnością, wspierających jednocześnie międzypokoleniową wymianę myśli i doświadczeń. 

21. Promocję dobrych praktyk.
22. Prowadzenie wykładów edukacyjnych dla dzieci, dorosłych i seniorów.
23. Organizowanie warsztatów, spotkań kreatywnych oraz innych wydarzeń edukacyjnych.
24. Usługi doradcze.
25. Fundraising.

Rozdział III – Majątek i dochody Fundacji

§7
1. Na realizację celów wybranych przez Fundację Fundator przeznaczył kwotę 500,00 zł (słownie: pięćset

złotych), stanowiącą fundusz założycielski Fundacji, na który  składa się wpłata gotówkowa Fundatora.
2. Dochodami Fundacji są w szczególności:

a)  darowizny, spadki, zapisy;
b)  dotacje i subwencje krajowe i zagraniczne;
c)  dochody ze zbiórek publicznych;
d)  środki pochodzące z emisji obligacji;
e)  środki pochodzące od partnerów, mecenasów i darczyńców;
f)  dochody z działalności odpłatnej;
g)  wpływy z majątku Fundacji;
h)  środki pozyskiwane z krajowych i zagranicznych funduszy pomocowych;
i)  dochody z innych źródeł prawnie dozwolonych.

3. Majątek Fundacji stanowić będzie ponadto mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§8
1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych i papierach wartościowych oraz w gotówce

w kasie Fundacji.
2. Zarząd  Fundacji  może  w  ramach  majątku  Fundacji  tworzyć  odrębne  fundusze  przeznaczone  na

realizację wskazanych celów Fundacji.
3. Przychody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczona są na realizację celów statutowych, tj. na cele

działalności pożytku publicznego.

§9
1. Fundacja prowadzi  księgowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej.

§10
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Fundacja  nie może:

1. Udzielać pożyczek  lub zabezpieczać zobowiązań  majątkiem Fundacji  w stosunku do jej  członków i
członków  jej  władz  oraz  osób,  z  którymi  członkowie  i  członkowie  władz  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”.

2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków jej władz oraz ich Osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich
Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika
bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

4. Nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej
organów oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV – Władze Fundacji 

§12
Władzami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.
2. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.

§13
Zarząd Fundacji:

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji i pełnić w nim dowolną funkcję. 
3. Zarząd Fundacji  składa się  z jednego członka lub grupy do sześciu członków  powoływanych  przez

Fundatora na pięcioletnią kadencję.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Zarząd ze swojego grona wybiera Prezesa Zarządu.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji;
b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c) śmierci członka Zarządu;
d) odwołania przez Fundatora.

§14
Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
2. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
3. Uchwalanie regulaminów.
4. Uchwalanie zmian statutu Fundacji .
5. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
6. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
7. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
8. Powoływanie oddziałów  terenowych Fundacji.
9. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§15
1. Zarząd  podejmuje  decyzje  na  posiedzeniach,  w  formie  uchwał  –  zwykłą  większością  głosów  jego

członków obecnych  na posiedzeniu  Zarządu.  W razie  równej  liczby  głosów decyduje  głos  Prezesa
Zarządu.

2. Zarząd  pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd  co  roku,  w  terminach  określonych  przez  Ustawę  o  pożytku  publicznym,  zobowiązany  jest

przedkładać odpowiednim organom Sprawozdanie z działalności Fundacji.
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§16
Rada Fundacji:

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z 3 do 4 członków i jest wybierana na kadencję trwającą dwanaście miesięcy. Rada

wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków składu Rady powołuje Fundator. 
4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji  do Przewodniczącego Rady;
b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c) śmierci członka Rady;
d) w szczególnie  uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i  przez to pozbawienie go

członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych
członków Rady.

§17
Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności nadzór nad programem działań Fundacji.
2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
3. Opiniowanie   rocznych  planów działania  Fundacji,  planów finansowych,  regulaminów oraz zmian w

statucie.
4. Ocena funkcjonowania Zarządu.
5. Wyrażanie zgody na zbycie przez Zarząd majątku Fundacji.

§ 18
1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej

połowy swoich członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Rada  pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż  dwa razy  w

roku.
3. Radę  zwołuje  Przewodniczący  Rady  z  własnej  inicjatywy  albo  na  wniosek  Zarządu,  zgłoszony  na

piśmie.
4. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Rozdział V – Sposób reprezentacji 

§19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Fundacji  uprawnieni  są  wszyscy  członkowie  zarządu

samodzielnie.
3. Do  składania  oświadczeń  w  sprawach  majątkowych  uprawnieni  są  wszyscy  członkowie  zarządu

samodzielnie.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe 

§20
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. O  likwidacji  Fundacji  Zarząd  zawiadamia  ministra  właściwego  do  spraw  kultury  i  dziedzictwa

narodowego.
4. O przeznaczeniu środków finansowych i majątku pozostałych po likwidacji Fundacji decyduje Fundator,

podejmując stosowną Uchwałę, z zastrzeżeniem,  że środki zostaną przeznaczone na cele określone w
statucie.
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