Fundacja
„Razem dla sztuki”
STATUT
I. Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą “Razem dla sztuki” zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”,
ustanowiona została przez Jakuba Paulskiego w Warszawie, aktem notarialnym z dnia
16.06.2020 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w (05-075) Warszawie przy ulicy 1
Praskiego Pułku nr 11 A, przed notariuszem Małgorzatą Majorowicz-Umińską.
§2
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. 2018
poz. 1491 ze zm.) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym dla
właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§4
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, ośrodki zamiejscowe i inne jednostki
organizacyjne, a także przystępować do spółek i innych fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych.
3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
uchwały.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego.
§5
1. Fundacja może używać pieczęci, logo i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.

2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
4. Fundacja składa corocznie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdanie ze
swej działalności w zakresie ustalonym obowiązującymi przepisami.
§6
1. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację
niektórych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. Do realizacji swych celów
statutowych Fundacja może podejmować współpracę z różnymi organizacjami w kraju i za
granicą.

II. Cele Fundacji
§7
Celami Fundacji są:
1. Działania na rzecz kultury, sztuki, edukacji i oświaty; w szczególności w dziedzinie
muzyki, sztuk plastycznych i teatru.
2. Krzewienie kultury artystycznej w społeczeństwie.
3. Promowanie dziedzin sztuki w Polsce i za granicą.
4. Synteza dziedzin sztuki i zrzeszanie środowisk artystycznych.
5. Działalność edukacyjna, terapeutyczna i animacyjna na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.
§8
Fundacja będzie realizowała swoje cele poprzez:
1. Organizację festiwali, koncertów, imprez, cyklicznych wydarzeń, konferencji, wystaw,
koncertów, konkursów oraz akcji reklamowych.
2. Realizowanie określonych projektów poprzez współpracę z rozmaitymi artystami,
specjalistami z danej dziedziny sztuki oraz z zakresu organizacji i promocji.
3. Tworzenie innowacyjnych, kreatywnych projektów nastawionych na syntezę dziedzin
sztuki, nowatorskie koncepcje i wykorzystanie nowych technologii.
4. Propagowanie gatunków muzycznych, m. in: muzyki jazzowej, muzyki dawnej, muzyki
klasycznej, muzyki współczesnej, poprzez organizację koncertów, wykładów, lekcji na dany
temat.

5. Organizacja wydarzeń charytatywnych (koncert, wystawa) w celu wspierania określonych
osób bądź grup społecznych.
6. Działalność kompozytorską i aranżacyjną, w tym między innymi: komponowanie nowych
dzieł opartych o tradycję muzyki ludowej, jazzowej, klasycznej.
7. Działalność edukacyjną: organizację kursów mistrzowskich, warsztatów, spotkań z
artystami ze wszystkich dziedzin sztuk.
8. Działalność edukacyjną w placówkach edukacyjnych i instytucjach kulturalnych w Polsce i
za granicą (organizowanie lekcji, cyklicznych spotkań itp.). W szczególności w miejscach
gdzie dostęp do kultury i sztuki jest ograniczony.
9. Aktywizacja grup społecznych oraz zwiększenie kontaktu z kulturą: dzieci, uczniowie szkół
podstawowych, licealnych, studentów, dorosłych, seniorów, mniejszości narodowych poprzez
konkretne działania z wybranych dziedzin sztuki.
10. Działalność fonograficzna i wydawnicza.
11. Wykorzystanie mediów społecznościowych i serwisów internetowych do tworzenia i
publikowania materiałów specjalistycznych związanych z określonymi dziedzinami sztuki.
12. Działalność promocyjna w serwisach internetowych i mediach społecznościowych w celu
skutecznego upowszechniania wiedzy o danych wydarzeniach.
13. Angażowanie artystów ze wszystkich dziedzin sztuki, specjalistów z danej dziedziny
sztuki oraz z zakresu organizacji i promocji w celu realizacji działań statutowych fundacji.
14. Realizację i prowadzenie programów stypendialnych.
15. Badania historyczne i muzykologiczne
16. Współpraca z agencjami artystycznymi, mediami, wydawnictwami
17. Podejmowanie działań, które wzbogacałyby ofertę kulturalno – edukacyjną i rozwój
Fundacji.
18. Tworzenie i rozwijanie zaplecza technicznego: narzędzi informatycznych,
multimedialnych, specjalistycznego sprzętu powiązanego z dziedzinami sztuki służącymi do
realizacji celów Fundacji.
19. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami wyższymi, ośrodkami
kultury, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi dla pełniejszej realizacji
celów statutowych.
III. Majątek i dochody Fundacji
§9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 300 (trzysta) złotych,

wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez
Fundację w toku jej działania.
2. Przychody fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych,
c) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych,
d) wpływów ze zbiórek i zbiórek publicznych,
e) odpłatnej działalności statutowej,
f) przychodów z majątku fundacji,
g) aukcji i aukcji internetowych,
h) przychodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych przekazanych
Fundacji
odpłatnie bądź nieodpłatnie;
i) odsetek bankowych, lokat
3. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może wnieść pisemne zastrzeżenie, że
środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji
może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane
przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich
wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o jego odrzuceniu.
IV. Władze Fundacji
§10
Władzą w Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
§11
1. Zarząd składa się z 2 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych na czas nieokreślony.
2. W skład Zarządu wchodzą członkowie Zarządu.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
4. Kolejni członkowie Zarządu – w celu uzupełnienia bądź rozszerzenia składu Zarządu wybierani są przez Zarząd jednomyślną uchwałą członków Zarządu aktualnych w dacie jej
podjęcia. W przypadku niepodjęcia uchwały przez Członków Zarządu w przedmiocie wyboru
nowych członków Zarządu, obowiązek dokonania wyboru nowych członków spoczywa na
Fundatorze.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
b. śmierci członka Zarządu,

c. odwołania członka z powodu działania na szkodę Fundacji,
d. nie brania udziału w pracach Zarządu przez 12 miesięcy.
e. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu lub
karnoskarbowego, pozbawienia praw publicznych.
f. utraty zdolności do czynności prawnych.
6. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
7. Członek zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku
prawnego.
8. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu.
9. Pełnienie funkcji Prezesa Zarządu ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
b. śmierci Prezesa Zarządu,
c. odwołania przez Zarząd.
§12
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu.
c. realizacja celów statutowych,
e. Podejmowanie uchwał wewnętrznych Fundacji.
f. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
g. uchwalanie regulaminów,
h. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
i. planowanie i realizowanie wpływów i wydatków związanych z działalnością statutową,
j. zawieranie umów w imieniu Fundacji,
k. Opracowywanie i uchwalenie merytorycznej strategii Fundacji oraz sporządzanie planów
pracy i budżetu
m. Ustalanie głównych kierunków działania i celów Fundacji.
n. Koordynacja projektów Fundacji.
o. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
p. Zatrudnianie pracowników, ustalanie zasad i wysokości wynagradzania.
r. ustanawianie pełnomocników
s. Ustalanie wielkości nagród i stypendiów i zasad ich przyznawania.
t. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
u. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
w. podejmowanie uchwał w sprawie wynagrodzenia Zarządu Fundacji,
x. podejmowanie uchwał o połączeniu Fundacji, jej likwidacji i przeznaczeniu jej majątku.
3. Zarząd może powołać Biuro Fundacji.

4. Zarząd co roku zobowiązany jest tworzyć roczne sprawozdanie z działalności Fundacji i
przechowywać je przez okres wymagany obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
8. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać do stosownego ministra roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.
9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku.
10. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
11. Umowy w imieniu Fundacji z członkami zarządu będą zawierane poprzez pełnomocnika
powoływanego przez Zarząd.
§ 13
Zarząd Fundacji może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.
§ 14
Wszelkie projekty i działania wymagają zatwierdzenia do realizacji przez Zarząd Fundacji. W
związku z realizacją poszczególnych projektów i działań odpowiedzialność finansowa i
merytoryczna może zostać przekazana na podstawie umowy cywilno - prawnej autorowi
projektu, kierownikowi zespołu lub wskazanemu w treści projektu członkowi Zarządu,
odpowiedzialnemu za realizację projektu.

§ 15
1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach łącznie z majątkowymi
składać może samodzielnie Prezes Zarządu.
2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych
mogą składać działający łącznie dwaj członkowie zarządu.
Rozdział VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Fundacji
§ 16

1. Zmiany statutu wymagają uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów przy
obecności wszystkich członków Zarządu.
2. Jeżeli zmiana statutu ma dotyczyć także wskazanych w nim celów statutowych, to trzeba to
wyraźnie wskazać.
§ 17
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy
obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania
§ 18
Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Fundacji Zarząd decyduje o przeznaczeniu majątku
Fundacji bezwzględną większością głosów na wskazaną instytucję, której działalność
odpowiada celom Fundacji
§ 19
O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i
dziedzictwa narodowego.
§ 20
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego statutu stosuje się obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o Fundacjach.

