
 
 
 

Statut Fundacji HELISA 
/tekst jednolity/ 

 
Rozdział  I.  

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Fundacja HELISA, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.  
o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 
2. Fundacja została ustanowiona przez:  
- Katarzyna Korus-Sekuła 
- Monika Chomiuk 
-  Daniel Fedorczyk 
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Tychach przy 
ulicy Grota Roweckiego 42, przez Notariusz Krystynę Stępień-Jasińską, w dniu 16.12.2020r. 
 

§ 2 
1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Tychy. 
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, zgodnie z obowiązującym 
prawem. 
3. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 
4. Fundacja do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 
5. Fundacja może tworzyć oddziały, a także przystępować do innych fundacji i spółek.  
6. Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§ 3 
Fundacja używa identyfikatorów, logo oraz logotypów odróżniających ją od innych organizacji - według 
wzorów ustalonych przez Zarząd Fundacji. 
 
 

Rozdział  II.  
Cele i zasady działania Fundacji 

 
§ 4 

Fundacja została powołana do prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju  
i propagowania szeroko pojętej kultury oraz sztuki, a celem Fundacji jest wspieranie aktywności twórczej, 
tworzenie miejsc i sytuacji do swobodnej kreacji artystycznej, które będą zgodne z wizją  
oraz praktycznymi potrzebami artystów. 
 

§ 5 
1. Celem Fundacji jest:  

a. popularyzacja, upowszechnianie oraz promocja sztuki współczesnej, w tym również sztuki 
niszowej, niekomercyjnej, nieprofesjonalnej oraz awangardowej; 

b. organizowanie, wspieranie oraz animowanie inicjatyw artystyczno-kulturalnych; 
c. tworzenie szans dla wszechstronnego rozwoju twórców oraz artystów; 
d. tworzenie możliwości prezentacji twórczości i wspieranie młodych i zdolnych twórców; 
e. promowanie polskiej sztuki oraz jej twórców w Polsce i poza jej granicami; 
f. propagowanie rozwoju edukacji artystycznej; 
g. działania na rzecz współpracy i integracji środowisk twórczych; 
h. działania na rzecz angażowania społeczności w inicjatywy kulturalne i społeczne; 
i. działania na rzecz integracji dzieci i młodzieży; 
j. działania na rzecz ochrony praw człowieka i równego traktowania, wzmocnienia grup  

narażonych na wykluczenie i mniejszości; 



 
 
 

k. działania na rzecz poprawy świadomości w dziedzinie ochrony środowiska i bioróżnorodności  
oraz ukierunkowane na uzyskanie pozytywnych efektów przyrodniczych;  

l. działania na rzecz ochrony zwierząt; 
m. działania na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego; 
n. promocję ideii ochrony dziedzictwa kulturowego, w szczególności poprzez promocję zabytków 

architektury i wszelkiego rodzaju innych obiektów oraz obszarów będących dziedzictwem 
kulturowym i historycznym Rzeczpospolitej Polskiej; 

o. promocja zabytków przemysłu oraz techniki; 
p. przejmowanie lub nabywanie obiektów historycznych, a także zabytków przemysłu oraz techniki  

w celu ich rewitalizacji oraz zagospodarowania. 
 
2. Realizacja celów Fundacji następuje poprzez: 

a. organizację i finansowanie multimedialnych imprez artystycznych; 
b. organizację wydarzeń, wystaw, wernisaży, festiwali; 

c. organizację prelekcji, konferencji, warsztatów, szkoleń i kursów związanych z edukacją w zakresie 
kultury i sztuki oraz wspieranie pozaszkolnych form edukacji kulturalnej i twórczej;  

d. wspomaganie, organizację, koordynację i finansowanie projektów artystycznych w tym pokazów 
filmowych, mappingowych, koncertów i wernisaży prezentujących sztukę współczesną  
i multimedia, z uwzględnieniem fotografii, grafiki komputerowej i technik audiowizualnych;  

e. tworzenie galerii (w tym wirtualnych), ośrodków działań twórczych oraz miejsc umożliwiających 
prezentację działań artystycznych i dzieł sztuki współczesnej; 

f. organizowanie pracowni artystycznych i multimedialnych, warsztatów i miejsc plenerowych;  
g. wspieranie finansowe, organizacyjne, rzeczowe, doradcze i marketingowe artystów i środowisk 

twórczych; 
h. tworzenie i prowadzenie klubów, paneli artystycznych, dyskusyjnych (w tym wirtualnych), 

również  z udziałem postaci i autorytetów w zakresie kultury, sztuki, architektury, nauki, polityki 
i gospodarki; 

i. działalność promocyjna, edukacyjna, informacyjna i kulturalna przy wykorzystaniu internetu oraz 
innych środków przekazu wirtualnego związanych ze sztuką współczesną i szeroko rozumianą 
kulturą audiowizualną; 

j. organizacja, koordynacja oraz finansowanie kampanii medialnych na rzecz popularyzacji 
i promocji sztuki autorskiej, a także kampanii edukacyjnych i społecznych na rzecz ochrony praw 
człowieka i równego traktowania, wzmocnienia grup narażonych na wykluczenie i mniejszości, 
prezentacji aktualnych zjawisk społecznych poprzez sztukę; 

k. gromadzenie środków finansowych z imprez, zbiórek publicznych, darowizn, grantów, dotacji  
i pozyskiwaniu sponsorów; 

l. dotacji celowych, stypendiów, spadków i zapisów; 

m. tworzenie płaszczyzny do międzyregionalnej oraz międzynarodowej współpracy artystów; 
n. wydawanie publikacji, albumów,  czasopism, książek w tym w postaci cyfrowej lub wirtualnej;  

o. tworzenie współpracy z artystami oraz instytucjami zrzeszającymi artystów w celu szerokiej 
promocji sztuki współczesnej; 

p. współpraca partnerska z uczelniami, szkołami, galeriami, muzeami, instytucjami, organizacjami, 
fundacjami i firmami, polskimi i zagranicznymi;  

q. wytwarzanie i realizację produkcji audiowizualnych, a także projektowanie grafiki promującej 
poszczególne działania. 

 
 
3.  Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących 
działalność zbieżną z działalnością Fundacji a także nawiązywać współpracę z instytucjami państwowymi  
i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę galeriami, 
muzeami, grupami artystycznymi oraz instytucjami i firmami wspierającymi szeroko pojętą sztukę  
oraz projekty artystyczne i audiowizualne. 



 
 
 
 
4.   Działania Fundacji zmierzające do realizacji postawionych celów prowadzone będą przede wszystkim 
na terenie Miasta Tychy oraz regionalnie na obszarze województwa Śląskiego co ma na celu przełamanie 
barier oraz integrację społeczności lokalnej na płaszczyźnie artystyczno-kulturalnej. 
 

 
 

Rozdział  III.  
Majątek i dochody Fundacji 

 
§ 6 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) oraz środki 
finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.  
 

§ 7 
1. Przychody Fundacji pochodzą z: 
 a. darowizn, spadków, zapisów, 
 b. subwencji, grantów oraz dotacji, w tym dotacji z funduszy unijnych, jednostek samorządowych 

 oraz funduszy celowych przeznaczonych na realizację określonych programów,  
 c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
 d. majątku fundacji, 
 e. odsetek i lokat bankowych, 
 f. prawa majątkowych przekazanych Fundacji nieodpłatnie bądź odpłatnie,  
 g. z odpłatnej działalności pożytku publicznego, 
 h. innych wpływów. 
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność 
statutową. 
 
 

Rozdział  IV. 
Organy Fundacji 

 
§ 8 

Jedynym organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 
 

§ 9 
1.  Zarząd Fundacji liczy 3 osoby i składa się z Prezesa i dwóch Wiceprezesów.  
2.  Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  
3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Po upływie kadencji skład nowego zarządu wybiera 
dotychczasowy zarząd. 
4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. 
 
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. upływu czasu trwania kadencji, 
b. złożenia pisemnej rezygnacji, 
c. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo   

popełnione z winy umyślnej, 
d. śmierci członka Zarządu. 

 
§ 10 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. 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. 
 

§ 11 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  
2. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane przez każdego członka Zarządu, przesyłając informację 
o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej  
3 dni przed planowanym spotkaniem. 
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. 
4. Kworum potrzebne do podejmowania uchwał wynosi 2/3 składu Zarządu. 
5. W przypadku braku większości głosów decydujący głos przy podjęciu uchwały ma Prezes Zarządu.  
 

§ 12 
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych  
jest dwóch członków zarządu działających łącznie. 
2. Członek Zarządu może otrzymać zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnieniem funkcji Członka 
Zarządu Fundacji. 
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie tytułem pełnienia przez nich funkcji Członka 
Zarządu. 
 

Rozdział V. 
 Postanowienia końcowe 

 
§ 13 

1. Zmian w statucie Fundacji, w tym zmian dotyczących celów, środków i zasad działania Fundacji, 
dokonują Fundatorzy w postaci pisemnych uchwał. 
2. Kworum niezbędne to podjęcia zmian w statucie Fundacji wynosi 100%.  
3. Uchwała o zmianie statutu Fundacji zapada zwykłą większością głosów Fundatorów. 
 
 

§ 14 
1. Fundacja do realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników w ramach umów o pracę, 
umów cywilno-prawnych. 
2. Fundacja w ramach prowadzonych działań w związku z realizacją celów statutowych może zlecać 
wykonanie dostaw określonych materiałów lub usług w ramach tzw. outsourcingu. W tym celu Zarząd, 
uwzględniając najlepsze interesy Fundacji oraz jej misję społeczną podejmie współpracę z rzetelnymi oraz 
godnymi zaufania społecznego oraz gospodarczego podmiotami zewnętrznymi. 
 

§ 15 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd większością głosów. 
3. Uchwała Zarządu o likwidacji Fundacji wymaga zgody Fundatorów.  
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały 
Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 
 
Status sporządzono w Tychach dnia 12 lutego 2021r. 
 
 
Fundatorzy: 
 
 

Katarzyna Korus-Sekuła, Monika Chomiuk i Daniel Fedorczyk     


