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STATUT 
FUNDACJI CULTURE SHOCK 

W WARSZAWIE 
 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Fundacja pod nazwą „Fundacja CULTURE SHOCK”, zwana dalej Fundacją, 
ustanowiona przez Piotra Grabowskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym 
sporządzonym przez notariusza Wiktora Wągrodzkiego w kancelarii notarialnej w 
Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4, w dniu 10.09.2010 działa na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z 
pózn.zm.) i niniejszego Statutu. 
 

§ 2 
1. Fundacja ma osobowość prawną. 
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 
 

§ 3 
Siedzibą fundacji jest Warszawa. 
 

§ 4 
1. Fundacja używa pieczęci z nazwą oraz siedzibą Fundacji. 
2. Fundacja może posługiwać się charakterystycznymi znakami audiowizualnymi, w 
szczególności zaś znakiem graficznym. 
 

§ 5 
Właściwym ministrem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 

§ 6 
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w 
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, a także w granicach 
dopuszczonych prawem może ona prowadzić działalność także poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 
w wybranych językach obcych. 
 

§ 7 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

§ 8 
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 
 

§ 9 
 
Fundacja może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych, jeżeli 
uczestnictwo w tych organizacjach nie narusza zobowiązań wynikających z umów 
międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 
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Rozdział 2. 
Cele i zasady działania Fundacji 

 
§ 10 

Fundacja została powołana w celu aktywizacji życia kulturalnego, artystycznego, 
społecznego i intelektualnego oraz upowszechniania kultury i sztuki współczesnej, 
wspierania nauki, edukacji, ochrony środowiska, integracji europejskiej, ochrony zdrowia 
i opieki społecznej, a także przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji człowieka. 
 

§ 11 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizowanie imprez audiowizualnych, performatywnych, teatralnych, muzycznych 
dla promocji i upowszechnienia kultury i sztuki współczesnej. 
2. Organizowanie paneli dyskusyjnych na temat aktualnych wydarzeń kulturalnych i 
społecznych. 
3. Działalność wystawienniczą. 
4. Tworzenie miejsc spotkań społeczno–kulturalnych oraz wspieranie rozwoju 
infrastruktury tych miejsc. 
5. Badanie i analizę bieżących trendów myśli społecznej. 
6. Organizowanie wydarzeń kulturalno–artystycznych przeznaczonych dla osób 
starszych. 
7. Organizowanie warsztatów i spotkań artystycznych przeznaczonych dla dzieci i 
młodzieży. 
8. Wspomaganie działań i inicjatyw służących poprawie i ochronie zdrowia oraz działań 
na rzecz zdrowego stylu życia, braku przemocy w rodzinie i poprawy jakości życia w 
społeczeństwie. 
9. Wspieranie działań i inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa i standardów 
życiowych, w szczególności poprzez działania charytatywne i organizacje pomocy 
humanitarnej. 
10. Działalność wydawniczą. 
11. Organizowanie wymiany międzynarodowej wraz z nawiązywaniem współpracy i 
wymianą doświadczeń z partnerami zagranicznymi dla realizacji celów Fundacji. 
12. Organizowanie konferencji naukowych oraz popularno – naukowych, seminariów 
szkoleń, konkursów, festiwali, warsztatów, dyskusji, prezentacji, ekspozycji, spotkań i 
obozów edukacyjnych dla realizacji celów Fundacji. 
13. Wspieranie procesu integracji europejskiej i współpracy ponadnarodowej poprzez 
działalność edukacyjną, informacyjną, doradztwo, promocję integracji europejskiej i 
współpracy ponadnarodowej. 
14. Organizowanie i finansowanie imprez charytatywnych dla realizacji celów Fundacji. 
15. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi 
w dla realizacji celów Fundacji. 
 
 

Rozdział 3. 
Majątek i dochody Fundacji 

 
§ 12 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 20 000 (dwadzieścia tysięcy) 
złotych, wymieniony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia oraz środki finansowe, 
ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności oraz 
darowizny, spadki, zapisy, dotacje i subwencje oraz granty i przychody z tytułu środków 
finansowych zdeponowanych w instytucjach finansowych. 
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§ 13 

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania 
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi 
spadkowe. 
 
 

Rozdział 4. 
Organy Fundacji 

 
§ 14 

1. Organami Fundacji są: 
a) Rada Fundacji, 
b) Zarząd Fundacji. 
2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji. 
  
 

Rada Fundacji 
 

§ 15 
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych i 
kontrolnych nad działalnością Fundacji. 
2. Rada Fundacji składa się od trzech do pięciu członków w tym przewodniczącego Rady 
–  Prezydenta Fundacji. 
3. Prezydenta Fundacji i członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator z 
zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 
4. Po śmierci Fundatora członka Rady powołuje i odwołuje Rada Fundacji większością 
2/3 głosów. 
5. Po śmierci Fundatora Prezydenta Fundacji wybiera ze swego grona na roczną kadencje 
większością 2/3 głosów Rada Fundacji. 
 

§ 16 
Do Rady Fundacji należy: 
1. Nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji. 
2. Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji. 
3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu Fundacji. 
4. Uchwalanie regulaminu działania Zarządu. 
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie 
absolutorium Zarządowi Fundacji. 
6. Podejmowanie uchwał w sprawie czynności prawnych dokonywanych między 
Fundacją a Członkiem Zarządu Fundacji lub dokonywanych w interesie Członka Zarządu 
oraz reprezentowanie Fundacji przy tych czynnościach. 
 

§ 17 
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 
1. żądania od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 
działalności Fundacji, 
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 
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§ 18 
Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Sekretarza Rady 
Fundacji. 
 

§ 19 
Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje listownie, telefonicznie bądź drogą elektroniczną 
Prezydent Fundacji nie rzadziej niż dwa razy w roku. Zawiadomienie o posiedzeniu 
powinno być przekazane co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem i zawierać porządek 
obrad. W posiedzeniach rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu 
Fundacji, w celu składania wyjaśnień. 
 

§ 20 
1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla 
prawomocności uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność co najmniej połowy 
składu jej członków w tym obecność Prezydenta. W razie równej liczbie głosów decyduje 
głos Prezydenta. 
2. Do reprezentowania Fundacji w sprawach wymienionych w § 16 zdanie 1 pkt 6 
uprawnieni są łącznie dwaj Członkowie Rady Fundacji, w tym jej Prezydent. 
 
 

Zarząd Fundacji 
 

§ 21 
1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech członków w tym prezesa Zarządu 
powoływanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję. Pierwszy Zarząd powołuje 
Fundator. 
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu. 
3. Odwołania członka Zarządu dokonuje Rada Fundacji w przypadku: 
a) złożenia rezygnacji, 
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji 
członka Zarządu, 
c) choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji, 
d) nienależytego wypełniania funkcji członka zarządu, 
e) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 
 

§ 22 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania 
oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest jednoosobowo każdy członek 
Zarządu. 
2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Rade Fundacji. 
 

§ 23 
Zarząd w szczególności: 
1) opracowuje projekty rocznego planu działania Fundacji, 
2) sporządza roczne sprawozdania z działalności Fundacji, 
3) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 
4) przyjmuje darowizny, spadki i zapisy, subwencje i dotacje, 
5) ustala wielkość zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, 
6) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych, 
7) występuje z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie, likwidacji 
Fundacji oraz połączenia z inną Fundacją. 
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§ 24 
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach Zarządu w formie uchwał – zwykłą 
większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co 
najmniej połowy jego członków, w tym prezesa Zarządu. W razie równości głosów 
decyduje głos Prezesa Zarządu. 
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. 
 

§ 25 
1 Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 
2 Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji. 
 

§ 26 
1. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji. 
2. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników Fundacji jest wypłacane z 
wypracowanych środków bez naruszenia zasobów finansowych przekazywanych przez 
Fundatora. 
 
 

Rozdział 5. 
Zmiana Statutu 

 
§ 27 

Zmiana statutu może dotyczyć również zmian celów Fundacji. 
 

§ 28 
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej 
uchwały na wniosek Zarządu. 
 
 

Rozdział 6. 
Postanowienia końcowe 

 
§ 29 

1. Fundacji nie wolno udzielać pożyczek z majątku Fundacji, ani z tego majątku 
zabezpieczać zobowiązań członków organów Fundacji, jej pracowników, osób z którymi 
pracownicy i członkowie organów pozostają w związku małżeńskim, w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, albo pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu kurateli, opieki lub 
przysposobienia, zwanych dalej osobami bliskimi. 
2. Fundacji nie wolno przekazywać majątku na rzecz członków organów, pracowników 
oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich korzystających 
z działalności statutowej Fundacji, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje 
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 
3. Fundacji nie wolno wykorzystywać majątku na rzecz członków organów i 
pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. 
4. Fundacja nie może zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od 
członków organów Fundacji, pracowników oraz osób im bliskich, ani też od podmiotów, 
w których uczestniczą członkowie organów, pracownicy oraz osoby im bliskie. 
 

§ 30 
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w 
razie wyczerpania się środków finansowych i majątku. 
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§ 31 

Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze 
jednomyślnej uchwały na wniosek Zarządu. 
 

§ 32 
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 
4 ustawy o fundacjach na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom 
Fundacji. 
 

§ 33 
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku 
sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 
 

§ 34 
1. Statut niniejszy został przyjęty w dniu 1.10.2010 r. 
2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 
3. Zmiana Statutu została uchwalona przez Radę Fundacji w dniu 24.11.2020 r. 
2. Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 


