STATUT FUNDACJI
„The Craft Club”

Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą Handmade & Handcraft Foundation, zwana dalej Fundacją, ustanowiona
przez Mateusza Haber, zam. Libertów, ul. Zagajnik 14, 30 – 444 Kraków, PESEL:
91072009675 oraz Dawida Bruś, zam. ul. Michałowskiego 28/23, 42 - 200 Częstochowa,
PESEL: 83102301952, zwani dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 22 września 2017
r., numer repertorium A11032/2017, sporządzonym przez zastępcę notarialnego Iwonę
Bednarską, Kancelaria Notarialna w Krakowie, ul. Masarska numer 13, lokal B2, działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2016.40) oraz
postanowień niniejszego Statutu.
§ 11
Treść § 1 pozostawiono w pierwotnym brzmieniu. Nazwa Fundacji brzmi The Craft Club.
§ 2.
1.

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków (ul. Pijarska 21, 31-024 Kraków).

2.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3.

Fundacja posiada osobowość prawną.

4.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

5.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. kultury i
dziedzictwa narodowego.
Cele Fundacji
§ 5.
Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:
1.
Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej artystów rzemiosła oraz artystów
rękodzieła.
2.

Promocji edukacji artystycznej w szkołach.

3.
Popularyzacji ręcznie wykonanych przez artystów dzieł w Internecie poprzez wsparcie
marketingowo – konsultingowe.
4.

Promocji dzieł artystów w Polsce i poza jej granicami.

5.

Zrzeszenia artystów rękodzieła i rzemiosła.
Sposób realizacji celów Fundacji

§ 6.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.
Promowanie artystów w kraju i za granicą, w szczególności poprzez promocję w
Internecie.
2.

Organizowanie i udział w imprezach promujących artystów.

3.

Organizowanie wystaw, wernisaży prac artystów.

4.
Prowadzenia szkoleń w zakresie rozwoju działalności artystów oraz pozyskiwania
klientów w Internecie.
5.
Popularyzacji ręcznie wykonanych przez artystów dzieł w Internecie poprzez wsparcie
marketingowo – konsultingowe.
6.
Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych poprzez przeprowadzanie spotkań, pogadanek z uczniami.
§ 7.
Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.
Majątek Fundacji
§ 8.
1.
Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski wniesiony w gotówce przez
Fundatorów odpowiednio:
a)
b)

Mateusz Haber – 500, 00 złotych (słownie: pięćset złotych)
Dawid Bruś – 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez

Fundację w toku działania.

2.

Przychody Fundacji mogą pochodzić z:

a)

Darowizn, spadków, zapisów

b)

Dotacji i subwencji osób prawnych

c)

Zbiórek i imprez publicznych

d)

Majątku Fundacji

e)

Funduszy z Unii Europejskiej

f)

Funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej

3.
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.
Władze Fundacji
§ 9.
1.
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji powoływany/odwoływany przez Fundatorów
na pięcioletnią kadencję w drodze jednomyślnej uchwały.
2.

Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób – Fundatorów:

a)

Mateusz Haber – Prezes Zarządu

b)

Dawid Bruś – Członek Zarządu

3.

Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4.

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a)

Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce drugiego z członków Zarządu

b)

Śmierci członka Zarządu

c)

Odwołania członka Zarządu

5.
W przypadku ustania członkostwa na skutek, o którym mowa w ust. 4 pkt a niniejszego
paragrafu, pozostały w Zarządzie Członek może powołać osobę trzecią w skład Zarządu.
6.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

7.

Do kompetencji Zarządu należy:

a)

Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji

b)

Realizacja celów statutowych

c)

Sporządzanie planów pracy i budżetu

d)

Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji

e)

Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz

f)

Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia

g)

Wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji

h)

Podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji

i)

Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną fundacją

j)Podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku likwidowanej
Fundacji
8.
Reprezentować Fundację na zewnątrz mogą obaj członkowie Zarządu działający
łącznie, przy czym członkowie Zarządu wzajemnie mogą udzielać sobie pełnomocnictw w
sprawach wymagających łącznej reprezentacji.
9.
W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
10.

Uchwały Zarządu podejmowane są jednomyślnie.
Połączenie Fundacji z innymi organizacjami
§ 10.

1.
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3.
W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd w drodze
jednomyślnej uchwały.
Likwidacja
§ 11.
1.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
2.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

3.
O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra kultury i dziedzictwa
narodowego.
4.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą jednomyślnej uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej
organizacji o zbliżonych celach statutowych.

