
STATUT FUNDACJI 

Fundacja „Kreska” im. Janusza Christy 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Fundacja pod nazwą: Fundacja „Kreska” im. Janusza Christy, zwana dalej Fundacją, ustanowiona 
przez Fundatorów aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy ul. 
Legionów 62/4 przed notariuszem Przemysławek Kolbuszem w dniu 06 sierpnia 2015 r. (repertorium 
A nr 2932/2015, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r.  o fundacjach (Dz. 
U. z 1991r. nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną.  
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
3. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk. Fundacja może tworzyć biura, oddziały, filie, zakłady, a także 

przystępować do innych podmiotów. 

§ 3 

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich 
celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami RP. 

§ 4 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

§ 5 

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym w szczególności jej nazwę i siedzibę. 

§ 6 

1. Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla celów obranych 
przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

2. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji 
(jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 25.000,00 zł albo w kwocie 
odpowiadającej jej równowartości w dacie dokonania takiego przysporzenia, mogą uzyskać 
tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie. 

3. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty i honorowy oraz nadawany jest przez Zarząd 
Fundacji. 

Rozdział II 

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§ 7 

Celami Fundacji są: 

1. gromadzenie, zachowanie i ekspozycja pamiątek związanych z twórczością Janusza Christy; 



2. krzewienie edukacji i kultury opartej na dziełach polskich twórców: komiksu, rysunku i 
animacji oraz wspieranie środowisk z nimi związanych wraz z ich promocją w kraju i zagranicą 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 

3. wspieranie twórczości polskich twórców komiksu, rysunku i animacji o wysokich walorach 
artystycznych; 

4. pomoc w rozwoju artystycznym i zawodowym twórców komiksu, rysunku i animacji. 

§ 8 

Fundacja realizuje swój cel poprzez: 

1. organizowanie i finansowanie pokazów twórczości Janusza Christy oraz innych polskich 
rysowników i animatorów w kraju i za granicą; 

2. organizowanie i finansowanie konkursów oraz plebiscytów na najlepsze komiksy, a także 
finansowanie nagród w tych imprezach; 

3. organizowanie i finansowanie wydarzeń kulturalnych, wystaw, targów; 
4. organizowanie i finansowanie warsztatów, konwersatoriów i wykładów przeznaczonych dla 

twórców rysunku i animacji, służących rozwojowi artystycznemu i zawodowemu tych osób. 
5. organizowanie i finansowanie konferencji, wykładów, seminariów i innych form debaty na 

temat kultury i sztuki ; 
6. dotowanie pozycji wydawniczych, w tym periodyków, poświęconych tematyce komiksowej. 

§ 9 

Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać  osoby fizyczne oraz osoby prawne, których 
działalność jest zbieżna z działaniem Fundacji. 

Rozdział III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§ 10 

Majątkiem Fundacji jest fundusz założycielski obejmujący wkład pieniężny w kwocie 20.000,00 zł 
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) oraz majątek nabyty w trakcie jej działalności. 

§ 11 

Dochody Fundacji pochodzą z: 

1. darowizn, dotacji, spadków i zapisów, 
2. subwencji osób prawnych, 
3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, 
4. ze zbiórek publicznych, 
5. odsetek bankowych od wkładów pieniężnych, 
6. papierów wartościowych, w których mogą być lokowane środki finansowe Fundacji, 
7. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 

§ 12 

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 
wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

 



§ 13 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z 
dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest 
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

Rozdział IV 

WŁADZE FUNDACJI 

§ 14 

Organami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji; 
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

§ 15 

1. Na mocy Statutu w skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy. 
2. Fundator pełni funkcję członka Rady Fundacji bezterminowo, chyba że złoży rezygnację z 

członkostwa. 
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek śmierci, złożenia rezygnacji z członkostwa 

lub utraty zdolności do dokonywania czynności prawnych.  
 

§ 16 

1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru Fundacji. 
2. Do zadań Rady Fundacji należy: 

a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 
b. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu; 
c. powoływania pełnomocnika do reprezentowania Fundacji w sporach między 

Fundacją a członkiem zarządu; 
d. dokonywania zmian Statutu; 
e. podjęcie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją; 
f. podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji oraz powołanie i odwołanie likwidatorów; 
g. kontrolowanie Zarządu. 

3. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy członków Rady. 
 

§ 17 
 

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz a w szczególności: 
a. podejmuje czynności związane z bieżącą działalnością Fundacji, 

sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 
b. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy; 
c. tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji. 

4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu 
łącznie. 

 

 



§ 18 

1. Zarząd jest wieloosobowy i składa się z od 2 do 5 osób. 
2. W skład pierwszego zarządu wchodzą wszyscy Fundatorzy.   
3. Zarząd jest powoływany na czas nieoznaczony. 
4. Członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundatorów.  
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem odwołania członka Zarządu przez Radę Fundatorów, 

rezygnacji członka Zarządu, utraty zdolności do czynności prawnych lub z chwilą śmierci 
członka Zarządu. 

6. Uchwałę w sprawie powołania lub odwołania członka Zarządu podejmuje Rada Fundatorów, 
na pisemny wniosek Zarządu. Rada Fundatorów nie jest zobowiązana treścią takiego wniosku 
- z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 5. 

7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
członków Zarządu.  

8. Zarząd może wybrać ze swojego grona Prezesa Zarządu.  

§ 19 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub innego rodzaju 
stosunku cywilnoprawnym. 

2. W czynnościach cywilnoprawnych między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, 
Fundację reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Fundatorów. 

Rozdział V 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

§ 20 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

1. Działalność obiektów kulturalnych PKD 90.04.Z; 
2. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (wystawy tematyczne i imprezy 

plenerowe) PKD 93.21.Z; 
3. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.61.Z; 
4. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 

47.65.Z; 
5. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach PKD 47.78.Z; 
6. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

PKD 47.79.Z; 
7. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 

47.91.Z; 
8. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej PKD 85.52.Z ; 
9. Wydawanie książek PKD 58.11.Z; 
10. Pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z. 

§ 21 

1. Z majątku Fundacji przeznacza się na działalność gospodarczą kwotę 10.000  (słownie: 
dziesięć tysięcy ) złotych.  

2. Wszystkie dochody Fundacji pochodzące z działalności gospodarczej są przeznaczane na 
realizację jej celów statutowych. 



Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22 

1. Dla efektywniejszego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną fundacją, 
której cele są zbieżne z celami Fundacji. 

2. Połączenie wymaga uchwały Rady Fundatorów. 

§ 23 

1. Fundacja ulega likwidacji w wypadku: 
a. osiągnięcia celu, dla realizacji którego została ustanowiona; 
b. wobec wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku Fundacji; 
2. Uchwałę o likwidacji podejmuje Rada Fundatorów.  
3. Środki pozostałe po likwidacji Fundacji przeznacza się na rzecz podmiotu, którego cele 

działalności są zbieżne z celami, dla których została ustanowiona Fundacja, wskazanego w 
uchwale Rady Fundatorów.  

§ 24 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

FUNDATORZY 


