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Statut
TEKST JEDNOLITY
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA AKADEMIA MŁODYCH TALENTÓWTESSA”
zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona
została przez Teresę Marię Gałczyńską, na mocy aktu notarialnego
sporządzonego przez notariusza Małgorzatę Wróblewską w Kancelarii
Notarialnej w Warszawie ul. Okopowa 56 lok. 3 .
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja powstała na prośbę uczestników portali społecznościowych oraz
ich rodziców, na skutek czego powstał na Face Booku Fanpage
„Akademia Młodych Talentów- TESSA”. Zainteresowani zwrócili się do
osoby publicznej -Teresy Gałczyńskiej- aktorki i dziennikarkiwww.tessagalczynska.com, która prowadzi również własny serwis prasowy
www.swiat-tessy.com , gdzie prezentowane są wywiady z gwiazdami i
biznesmanami i związany ze stroną internetową Fanpage „Świat według
Tessy”, aby również promować tam młodych, zdolnych, a także dorosłych
artystów, którzy nie mają szansy zaistnienia w codziennej prasie.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Pruszków- województwo mazowieckie.
2. W swojej działalności Fundacja przestrzega prawa Rzeczypospolitej
Polskiej i prawa Unii Europejskiej, jest otwarta na współpracę z innymi
podmiotami w kraju i za granicą, których cele są zbieżne z celami Fundacji,
kierując się zasadami swobody konkurencji i zakazu dyskryminacji w
stosunkach gospodarczych.
3. Fundacja może tworzyć oddziały lub inne jednostki organizacyjne.
4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony,
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1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

2
§4
1. Fundacja używa pieczęci okrągłej o skrócie „AMT- TESSA”, a także
wyróżniającego ją znaku graficznego
oraz pieczątek z pełną nazwą
„FUNDACJA AKADEMIA MŁODYCH TALENTÓW- TESSA” i danymi
identyfikacyjnymi Fundacji.
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1. Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla
celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Cel i zasady działania Fundacji
§6
Celem Fundacji jest:
a) Upowszechnianie i przekazywanie bogactwa i dziedzictwa kulturowego,
Dążenie do rozwoju artystycznego, krzewienie kultury, sztuki i
dziennikarstwa;
b) Wspieranie utalentowanej młodzieży i dzieci, które będą miały równe
szanse dostępu do edukacji, rozwijania swoich zainteresowań i talentów
twórczych niezależnie od stanu ubóstwa poszczególnych rodzin.
c) Ukierunkowanie z pomocą znanych osób publicznych w wyborze
przyszłych zawodów takich jak: aktorstwo, dziennikarstwo, praca w mass
mediach, show business- sie ;
d) Współpraca z lokalnymi organizacjami samorządowymi, środowiskami:
nauki, kultury i sztuki oraz wzmacnianie poszczucia tożsamości
mieszkańców poszczególnych regionów kraju:
e) Wspieranie instytucji oraz organizacji realizujących cele zbieżne z celami
Fundacji;
f) Organizacja koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac twórców w
kraju i za granicą.
g) Organizacja kursów i szkoleń;
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
§7
1. Przedmiotem działalności Fundacji jest działalność edukacyjna,
szkoleniowa, doradcza i wydawnicza na rzecz kultury, sztuki poprzez
wspieranie kreacji filmowych, wizualnych, audiowizualnych
multimedialnych i innych działań o charakterze artystycznym:

a) Kultura i sztuka – KOD PKD 90.02.Z – poprzez organizacje koncertów,
wystaw, wernisaży, pokazów mody.
b) Działalność wspomagająca edukację- KOD 85.60.Z*
c) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów –
KOD 82.30.Z
d) Działalność agencji reklamowych- KOD 73.11.Z
e) Działalność portali internetowych – KOD 63.12.Z
f) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – KOD 58.14.Z*
g) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych –
KOD 90.01.Z*
h) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - KOD 85.52.Z*
i) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – KOD 93.29.Z*
j) Produkcja telewizyjna i filmowa – KOD 59.11.Z
Dla osiągnięcia swoich celów, Fundacja może wspierać działalność innych
osób i instytucji prowadzących działlanośc kulturalną, oświatową, naukowo
techniczną lub gospodarczą w zakresie wspierania i promocji talentów
twórczych dzieci, młodzieży, dorosłych

Majątek i dochody Fundacji
§8
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000,00 (słownie:
pięciu tysięcy) złotych oraz środki pieniężne i inne mienie uzyskane lub nabyte
przez Fundację w toku jej działania.
2. Dochody Fundacji mogą również pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów od rezydentów i nie rezydentów,
b) dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,
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c) zbiórek publicznych i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
d) gospodarowania własnym majątkiem ruchomym i nieruchomym,
3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w
bankach krajowych lub zagranicznych – zgodnie z przepisami polskiego prawa.
4. Fundacja nie przyjmuje darowizn od producentów broni, alkoholu i papierosów
oraz zakładów bukmacherskich.
5. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z
wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
4. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować
przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia
przyjmowanego.
5. Fundacja wprowadza zakaz:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi 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”,
b) przekazywania 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,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu 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.
6. Dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) z prowadzenia działalności
statutowej fundacji jest przeznaczony w całości na prowadzenie działalności
statutowej fundacji.
7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
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Organy i organizacja Fundacji
§9
1. Organami fundacji są:
a) Zarząd Fundacji, jako organ zarządzający,
b) Rada Programowa Fundacji, jako organ nadzorujący i opiniujący.
Sposób reprezentacji Fundacji
&
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1. Do reprezentacji Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo.

Rada Programowa Fundacji
§ 11
1. Rada Programowa Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym.
2. Rada Programowa Fundacji składa się z nieograniczonych liczby osób
powołanych za zgodą tych osób.
3. Pierwszy skład Rady Programowej Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady
powołuje Fundator.
4. Mandat Członka w Radzie Programowej wygasa:
a) wskutek złożenia pisemnej rezygnacji – z dniem złożenia rezygnacji,
b) śmierci,
c) prawomocnego skazującego wyroku sądu karnego – z dniem odwołania przez
Radę, chyba że odwołania dokona Fundator w przypadkach określonych w § 9
pkt. 2 pkt. a, b, c,
d) z dniem upływu kadencji.
5.. Kadencja Rady Programowej upływa z chwilą zakończenia posiedzenia Rady
Programowej w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Fundacji oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji w ostatnim
pełnym roku kadencji Zarządu, a także w sprawie udzielenia członkom Zarządu
absolutorium za ten okres.
6. Funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych
członków Rady Programowej są honorowe i bezpłatne.
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7. Członków składu Rady Programowej powołuje i odwołuje Prezes Zarządu.
Kandydaci na członków Rady Programowej zgłaszani są przez aktualnych
członków Rady, Zarządu, koordynatorów i wolontariuszy Fundacji.
Członkowie Rady Programowej wybierani są na trzyletnią wspólną kadencję.
Członek Rady Programowej może być powoływany na kolejne kadencje.
8. Kandydatem na członka Rady Programowej może być osoba, która:
a) nie jest członkiem organu zarządzającego ani nie pozostaje z nim w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej;
b) nie była karana za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za
umyślnie popełnione przestępstwa skarbowe;
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
d) cieszy się wysokim autorytetem społecznym i utożsamia się z celem i misją
Fundacji.

§ 12
1. Do kompetencji Rady Programowej Fundacji, oprócz innych spraw
zastrzeżonych w Statucie należy:
a) Ustalanie ogólnych kierunków działania Fundacji,
b) Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
c) Wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych
przez Zarząd Fundacji oraz Członków Rady Programowej Fundacji,
d) Dokonywanie zmiany celu Fundacji i jej Statutu,
e) Dokonywanie bieżących i rocznych kontroli działalności Zarządu Fundacji,
w szczególności prowadzenia gospodarki finansowej Fundacji
f) Sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji
g) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i
udzielanie mu absolutorium
h) Decydowanie w sprawach łączenia lub likwidacji Fundacji
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§13
1. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje jej Przewodniczący,
upoważniony przez niego lub wybrany przez Radę Programową
Fundacji członek Rady Programowej Fundacji z własnej inicjatywy lub
na wniosek Zarządy Fundacji nie rzadziej, niż raz na pól roku.
2. Posiedzeniom Rady Programowej Fundacji przewodniczy jej
Przewodniczący, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego
członek Rady lub z braku takiego członek- wybrany przez Radę.
3. Dla ważności posiedzenia Rady Programowej Fundacji potrzebna jest
obecność połowy członków Rady Fundacji.
4. Rada Programowa Fundacji prezentuje swoje stanowisko w sprawie
uchwał zapadających zwykłą większością głosów jej członków
obecnych na posiedzeniach chyba, że postanowienia niniejszego
Statutu przewidują inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje
Gos Przewodniczącego posiedzenia.
5. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy
członkowie Rady Programowej Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na
postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.
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1. Na zaproszenie Rady Programowej Fundacji w jej posiedzeniach
może uczestniczyć Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczony przez
niego przedstawiciel.
2. Do udziału w posiedzeniach Rady Programowej Fundacji mogą być
zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność
jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 15
1. Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz
kieruje bieżącą działalnością Fundacji.
2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności:
a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym przyjmowanie subwencji,
darowizn, spadków i zapisów,
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b) przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych, rocznych sprawozdań z
działalności oraz rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji,
c) zarządzanie majątkiem Fundacji,
d) powoływanie oddziałów Fundacji,
e) opracowanie projektów regulaminów Rady Programowej i Zarządu Fundacji,
f) podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o
podobnym profilu działania,
g) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie,
h) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji
Fundacji.
§ 16
1. Zarząd składa się z 2-5 członków powoływanych przez Radę Programową na
okres trzyletniej wspólnej kadencji. Kandydaci na członków Zarządu wybierani są
drogą konkursu spośród wolontariuszy FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH
TALENTÓW- TESSA. Kadencja upływa z chwilą odbycia posiedzenia Rady
Programowej w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji
oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji w ostatnim pełnym
roku sprawozdawczym, a także w celu udzielenia Członkom Zarządu
absolutorium z działalności za ten okres.
2. Przed upływem kadencji mandat Członka Zarządu ustaje z chwilą odwołania
przez Radę Programową, złożenia pisemnej rezygnacji bądź śmierci członka
Zarządu oraz w przypadkach określonych w § 9 pkt. 3, W takim przypadku w z
związku z koniecznością powołania nowego członka Zarządu Rada Programowa
ogłasza konkurs wśród wolontariuszy Fundacji.
3. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Rada Programowa FUNDACJI
AKADEMIA MŁODYCH TALENTÓW- TESSA
4. Kandydatem na członka Zarządu może być osoba która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) nie była karana za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za
umyślnie popełnione przestępstwa skarbowe;
c) nie jest członkiem Rady Programowej ani nie pozostaje z nim w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej,
d) posiada wyższe wykształcenie.
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§ 17
1. Termin posiedzenia Rady Programowej, która dokona wyboru członków
Zarządu ogłasza Przewodniczący Rady na wniosek Zarządu. Zgłoszenia
kandydatów muszą wpłynąć do siedziby Fundacji 10 dni przed wyznaczonym
terminem posiedzenia.
2. Kandydatów na członka Zarządu mogą zgłosić członkowie Rady Programowej,
Zarządu, koordynatorzy oddziałów oraz aktywni wolontariusze Fundacji.
3. Zarząd Fundacji AKADEMIA MŁODYCH TALENTÓW - TESSA ustala wzór
dokumentu rekrutacyjnego dla kandydatów na członków Zarządu AMT-TESSA.
4. Dokumenty kandydatów zostają przekazane wszystkim członkom Rady
Programowej nie później niż na 7 dni przed głosowaniem.
5. Głosowanie nad kandydaturami na nowych członków Zarządu odbywa się na
posiedzeniu Rady Programowej w demokratycznych wyborach, zwykłą
większością głosów. W przypadku równiej ilości głosów na kandydata decyduje
głos Przewodniczącego Rady Programowej.
§ 18
Członek Zarządu może zostać odwołany przez Radę Programową FUNDACJI
AMT-TESSA:
a) na pisemny, umotywowany wniosek na wniosek Zarządu Fundacji, gdy nie
wywiązuje się on z powierzonych mu obowiązków, przy czym w takim przypadku
uchwała Zarządu Fundacji w sprawie skierowania wniosku do Rady Programowej
musi zostać podjęta większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków
Zarządu;
b) na wniosek członków Rady Programowej.
§ 19
Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa Fundacji oraz Wiceprezesa Fundacji spośród przedstawionych przez Zarząd kandydatów. Prezes
Fundacji kieruje pracami Zarządu, a w razie jego nieobecności obowiązki Prezesa
Fundacji pełni Wiceprezes Fundacji. Funkcje Prezesa, Wiceprezesa oraz
pozostałych członków Zarządu są honorowe i bezpłatne.
§ 20
1. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa osobom kierującym oddziałami Fundacji,
określając im zakres pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu
Fundacji, a także powoływać pełnomocników do prowadzenia spraw określonych
pełnomocnictwem i w tym zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu
Fundacji.
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2. W umowach między Fundacją, a Członkiem Zarządu Fundację reprezentuje
pełnomocnik powołany uchwałą Rady Programowej do dokonania oznaczonej
czynności prawnej.
§ 21
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wice-prezes Zarządu lub 2 członków
Zarządu łącznie.
2. Członkowie Zarządu powinni być powiadomieni o miejscu, czasie i porządku
obrad, co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
Połączenia z inną Fundacją
§ 22
1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
2. Połączenie z inną Fundacją może nastąpić tylko wtedy, gdy jest celowe dla
efektywnego realizowania celów Fundacji, a cele obu Fundacji nie są sprzeczne.
3. Decyzja w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały
wymagającej bezwzględnej większości 2/3 głosów, przy czym uchwała ta wymaga
zatwierdzenia przez Radę Programową.

Likwidacja Fundacji
§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych lub
majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Programową.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Fundacji, chyba że Rada
Programowa wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji
przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym fundacjom o
podobnym celu działania.
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Rada Przyjaciół Fundacji
§ 24
1. Rada Przyjaciół Fundacji jest organem opiniodawczym.
2. Rada Przyjaciół Fundacji składa się z osób, którym Rada Programowa nadała
tytuł „Przyjaciela Fundacji”.
3. Tytuł Przyjaciela Fundacji i jednocześnie członka Rady Przyjaciół nadaje Rada
Programowa z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu osobom
upowszechniającym ideę Fundacji, propagującym jej cele czy też wspierającym ją
w różnej formie.
4. Koordynator oddziału Fundacji ma prawo zgłosić kandydata na Przyjaciela
Fundacji, składając stosowny pisemny wniosek do Zarządu Fundacji.
5. Do kompetencji Rady Przyjaciół należy w szczególności:
a) upowszechnianie idei Fundacji i propagowanie jej celów,
b) wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności.
6. Opinie Rady Przyjaciół Fundacji winny być rozważane przez organy Fundacji
ze szczególną uwagą. Brak opinii Rady Przyjaciół Fundacji nie stanowi
przeszkody dla organu Fundacji do podejmowania działań wynikających ze
Statutu lub przepisów prawa.

Wyróżnienia
§ 25
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
samej Fundacji lub realizującym jej cele.

Zmiana Statutu Fundacji
§ 26
1. Zmiana Statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych
przez Fundację.
2. Zmiana statutu może nastąpić z inicjatywy Rady Programowej Fundacji lub na
wniosek Zarządu Fundacji lub Rady Przyjaciół Fundacji. Zmiana statutu wymaga
uchwały Rady Programowej Fundacji oraz uchwały Zarządu Fundacji.
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Postanowienia końcowe
§ 27
1. Pierwszą Radę Programową oraz jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego powołuje Fundator, który może być członkiem tej Rady.
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Do niego należy wskazanie
pierwszego Prezesa i Wiceprezesa Fundacji.
3. Pierwsze tytuły „Przyjaciel Fundacji” nadaje Fundator powołując pierwszą Radę
Przyjaciół Fundacji.
§ 28
W skład pierwszego Zarządu Fundacji wolą Fundatora wchodzą następujące
osoby:
1/ Teresa Maria Gałczyńska - Prezes Zarządu
2/ Ewa Świtalska - Vice Prezes Zarządu

