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Kraków, 14 lipca 2019

OŚRODEK BADAWCZY FACTA FICTA
STATUT FUNDACJI

Rozdział I – postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Badawczy Facta Ficta, zwany dalej Fundacją, ustanowiony aktem notarial-
nym z dnia 19 stycznia 2015 r. z woli Fundatora Krzysztofa M. Maja, działa na podstawie 
przepisów obowiązującej ustawy o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgod-
nie z prawem RP. 

§ 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

Rozdział II – cele

§ 4. Celem Fundacji jest działalność naukowa, oświatowa i kulturalna w zakresie wspie-
rania i promocji badań nad kulturą (w tym również kulturą popularną) i nowymi me-
diami, zwanymi dalej badaniami nad kulturą. Celami szczegółowymi Fundacji są:

1. obserwacja zagranicznych trendów w badaniach nad kulturą i ich zaszcze-
pianie w polskim środowisku naukowym,2.

2. rozpowszechnianie i utrwalanie wiedzy na temat istotnych zjawisk kształtu-
jących współczesną kulturę artystyczną i medialną,

3. popularyzację wyników badań z zakresu badań nad kulturą prowadzonych 
przez polskich i zagranicznych naukowców, dydaktyków i ludzi kultury,

4. wspieranie konkretnych inicjatyw z zakresu badań nad kulturą będących 
przejawem cennej aktywności naukowej i dydaktycznej,
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5. wspieranie i/lub realizowanie konkretnych inicjatyw artystycznych wpływają-
cych na rozwój współczesnej kultury,

6. organizacja i promocja wolontariatu w środowiskach akademickich.

§ 5. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizację seminariów, wykładów, sympozjów, konferencji i kongresów na-
ukowych,

2. prowadzenie własnych projektów naukowo-badawczych,
3. publikacje wyników badań z zakresu badań nad kulturą,
4. działalność wydawniczą (w formie analogowej i/lub elektronicznej) obej-

mującą:
a) czasopisma naukowe,
b) czasopisma popularno-naukowe,
c) czasopisma kulturalne,
d) wydawnictwa zwarte,
e) monografie,
f ) raporty badawcze,
g) przekłady,
h) utwory autorskie,

5. organizację szkoleń i warsztatów dla naukowców, dydaktyków oraz ludzi 
kultury,

6. działalność informacyjną związaną z promowaniem istotnych z punktu wi-
dzenia celów statutowych Fundacji inicjatyw,

7. udzielanie wsparcia organizacyjnego, rzeczowego oraz finansowego dla 
naukowców, dydaktyków i ludzi kultury, których inicjatywy w znaczącym 
stopniu wpływają na rozwój badań nad kulturą, metod dydaktycznych 
związanych z kształceniem w zakresie nauk o kulturze oraz na rozwój sa-
mej kultury.

§ 6. W przypadku realizacji celów statutowych opisanych w § 5. pkt.1, 3, 4 i 5 fundacja 
może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.
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Rozdział III – majątek

§ 7. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) 
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji osób prawnych,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku fundacji,
5. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
6. odsetek bankowych.

§ 9. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na 
działalność statutową.

Rozdział IV – organy

§ 10. Organem Fundacji jest Zarząd.

§ 11. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa.

§ 12. Skład Zarządu powołuje Prezes w porozumieniu z Zarządem. Zarząd w określo-
nym składzie pełni swoje obowiązki do odwołania. Odwołanie dotychczasowego i po-
wołanie nowego Zarządu leży w gestii Prezesa, podobnie jak dyscyplinarne usunięcie 
konkretnego członka Zarządu bądź dołączenie dodatkowego członka Zarządu.

§13.Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa,
2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3. śmierci członka Zarządu.

§ 14. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
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§ 15. Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2. realizacja celów statutowych,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
7. wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,
8. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, 
9. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną 

fundacją,
10. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku 

zlikwidowanej Fundacji.

§ 16. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
na kwartał.

§ 17. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 
3 dni przed planowanym spotkaniem.

§ 18. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

§ 19. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli 
dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia 
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 20. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem ma-
jątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 21. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu dzia-
łających łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział V – zmiana statutu

§ 22. Zmian statutu Fundacji dokonuje Zarząd uchwałą podjętą jednomyślnie. Zmia-
ny statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie fundacyjnym.


