STATUT
DRAMA WAY FUNDACJA EDUKACJI I KULTURY
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marię Deptę,
Elizę Gniado,
Alicję Jaskulską,
Wojciecha Stefaniaka,
Dariusza Rumińskiego,
Aldonę Żejmo-Kudelską,

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Janusza Marmaja w
kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Chmielna 9 w dniu 04.03.2011r., działa na podstawie przepisów
prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
§2

Fundacja może używać tłumaczeń pełnej nazwy na języki obce.
§3

Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
§4
Fundacja ma osobowość prawną.
§5
Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
§6
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla
właściwego realizowania celówmoże ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celami Fundacji są:
1. Wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji i rozwoju osobistego,

2. Wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i resocjalizacji,
3. Rozwój i propagowanie dramy i teatru,
4. Wspieranie działań na rzecz osiągania zmiany społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i wyrównywanie szans grup defaworyzowanych,
5. Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego,
6. Podnoszenie i rozwój kompetencji osób pracujących lub działających w obszarze służb społecznych,
oświaty, profilaktyki i resocjalizacji,
7. Propagowanie idei integracji europejskiej.

§8
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności
pożytku publicznego w zakresie:
1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, doradztwa i konsultacji oraz projektów
edukacyjnych i społecznych zgodnie z PKD 85.59.B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie
indziej niesklasyfikowane) i 85.60.Z (Działalność wspomagająca edukację).
2. Organizowanie sympozjów i konferencji zgodnie z PKD 82.30Z (Działalność związana z organizacją
targów, wystaw i kongresów).
3. Organizowanie festiwali i wydarzeń kulturalnych, happeningów i innych działań performatywnych
zgodnie z PKD 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych) i PKD
90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych).
4. Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
zgodnie z PKD 72.20.Z (Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych).
5. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju Polonii i Polaków mieszkających za granicą
zgodnie z PKD 94.99.Z (Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana).
6. Organizowanie staży, praktyk i wolontariatu zgodnie z PKD 85.59.B (Pozostałe pozaszkolne formy
edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane)
7. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz
organizacjami międzynarodowymi w kraju zgodnie z PKD 94.99.Z Działalność pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
8. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz
organizacjami międzynarodowymi za granicą zgodnie z PKD 84.21.Z (Sprawy zagraniczne)
§9
Nadzór nad fundacją sprawuje Minister właściwy w zakresie Edukacji Narodowej.
Majątek i dochody Fundacji
§ 10
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 11
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Darowizn, spadków, zapisów,

2.
3.
4.
5.
6.

Dotacji i subwencji oraz grantów,
Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
Odsetek i depozytów bankowych,
Dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji.
Dochodów z działalności gospodarczej,
§ 12

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisówmogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji.
§ 13
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy Fundacji 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. Przekazywaniu jej majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników 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. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, 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,
4. Zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie
jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 14
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
2. Dochody z działalności gospodarczej są w całości przekazywane na działalność statutową
(działalność pożytku publicznego).
3. Z majątku Fundacji wydziela się kwotę 1000 PLN (jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności gospodarczej.
4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie określonym zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego:
a)
b)
c)
d)
e)

58.11.Z Wydawanie książek,
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Władze Fundacji
§ 15

Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji
b) Komisja Rewizyjna Fundacji
§ 16
Zarząd Fundacji.
1. Zarząd powoływany jest przez fundatorów na czas nieoznaczony.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Zarząd składa się z 3-5 osób.
4. Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu, wybierany przez Zarząd spośród jego członków.
5. W toku działalności Fundacji, Zarząd może uzupełnić swój skład, dokooptowując członka lub
członków Zarządu, utrzymując skład 3-5 osób, określony w § 16 punkt 3 niniejszego Statutu.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci, złożenia rezygnacji lub odwołania członka Zarządu.
7. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić wyłącznie jednomyślną decyzją pozostałych członków
Zarządu.
8. Odwołany członek Zarządu może odwołać się w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji do Komisji
Rewizyjnej.
§ 17
Zarząd:
1.
2.
3.
4.

Kieruje działalnością Fundacji i sprawuje Zarząd nad jej majątkiem,
Reprezentuje Fundację na zewnątrz,
Opracowuje i realizuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
Ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla
pracowników Fundacji na podstawie umów cywilnoprawnych,
5. Inicjuje i konkretyzuje działalność statutową Fundacji,
6. Podejmuje decyzje o przystępowaniu Fundacji do innych instytucji,
7. Podejmuje decyzje o tworzeniu struktur Fundacji.
§ 18
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, z
wyjątkiem § 18 pkt. 2.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem
zobowiązań majątkowych poniżej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) – oświadczenia woli w imieniu
Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.
§ 19
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego
członków obecnych na posiedzeniu Zarządu z wyjątkiem § 16 pkt. 7 oraz § 23 pkt. 1. W razie równej
ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
§ 20
Komisja Rewizyjna:
1. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontrolny, nadzorczy i opiniodawczy.

2.
3.

Komisja składa się co najmniej z dwóch członków powoływanych na czas nieoznaczony.
Członków pierwszego składu Komisji powołuje Zarząd. Następnych członków Komisji na miejsce
osób, które przestały pełnić tę funkcję w przypadku rezygnacji lub w przypadku rozszerzenia składu
Komisji, powołuje swoją uchwałą Komisja na wniosek jednego z członków Komisji lub na wniosek
Zarządu. Jeśli wszyscy członkowie Komisji przestaną pełnić swoje funkcje w tym samym czasie,
następny skład Komisji powoływany jest przez Zarząd.
4. Członkowie Komisji:
a) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
b) Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku
małżeństwa, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej.
c) Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci
członka Komisji Rewizyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Członek Komisji może być
odwołany jednomyślną decyzją pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.
6. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji
kieruje pracami Komisji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom
Komisji.
§ 21
1.
2.
3.

Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej raz do roku.
Komisję zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej dwóch
członków Komisji, na wniosek Zarządu, o ile został złożony na piśmie.
Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy pełnym składzie. W
razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. Głosowanie może odbywać się
pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 22

Do zadań Komisji należy w szczególności:
1. Nadzór nad działalnością Fundacji,
2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie
rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonywanej
funkcji,
3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
4. Podejmowanie decyzji o połączeniu się z inną Fundacją,
5. Ustalanie regulaminu działania Komisji,
6. Podejmuje decyzje w sprawie odwołań Członków Zarządu dokonanych przez Zarząd zgodnie z § 16
punkt 8.
Postanowienia końcowe
§ 23
1. Decyzje w zakresie zmiany statutu, w tym zmiany celu fundacji, a także likwidacji Fundacji dokonuje
Zarząd w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków Zarządu.
2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd.

3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku
publicznego innym, wskazanym przez Komisję organizacjom pożytku publicznego, działającym na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

