STATUT
Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej
I. Postanowienia ogólne
§1
Fundacja nosi nazwę Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej i zwana jest dalej Fundacją.
§2
Fundacja ustanowiona przez Grzegorza Wójcikiewicza, zwanego dalej Fundatorem, aktem
notarialnym z dnia 2 grudnia 2008 o nr. Repertorium A 10893/2008 w Kancelarii Notarialnej Teresy
Panek-Wiśniowskiej w Rzeszowie przy ul. Hetmaoskiej 13, działa na podstawie przepisów ustawy
z 6 kwietnia 1984 o fundacjach ( Dz.U. 46 z 1991 poz. 203) i na podstawie niniejszego Statutu.
§3
Fundacja posiada osobowośd prawną.
§4
Siedzibą Fundacji jest Sokołów Małopolski.
§5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji swoich statutowych celów Fundacja może prowadzid działalnośd również poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
Działalnośd Fundacji opiera się przede wszystkim na pracy społecznej osób ją wspierających i pracy
osób zatrudnionych przez Fundację.
§7
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
II. Cele i zasady działania Fundacji
§8
Fundacja została powołana w celach:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

krzewienia kultury muzycznej w społeczeostwie polskim,
wspierania rozwoju polskiego szkolnictwa muzycznego,
wspierania działalności instytucji kultury i szkół artystycznych,
promocji utalentowanych instrumentalistów i zespołów kameralnych,
wspierania działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muzyki,
prowadzenia działalności oświatowej na terytorium Rzeczpospolitej Polski na mocy
aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.
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§9
Fundacja realizuje swoje cele przez następujące działania w sferze zadao publicznych, zgodnych z art.
4 ustawy z 24 kwietnia 2003 „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, a w szczególności
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

prowadzenie szkół i placówek szkolnictwa artystycznego na podstawie obowiązujących
przepisów prawa oświatowego,
pomoc finansową dla szkół i placówek szkolnictwa artystycznego działających na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oświatowego,
nieodpłatne organizowanie i współorganizowanie koncertów, festiwali muzycznych, dla
ogółu społeczeostwa; działania te są zadaniami publicznymi w zakresie kultury i sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji, realizowanymi we współdziałaniu z organami administracji
paostwowej, samorządowej, osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami pozarządowymi
i organizacjami międzynarodowymi,
nieodpłatne organizowanie i współorganizowanie recitali, widowisk słowno-muzycznych dla
ogółu społeczeostwa; działania te są zadaniami publicznymi w zakresie kultury i sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji realizowanymi we współdziałaniu z organami administracji
paostwowej, samorządowej, osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami pozarządowymi
i organizacjami międzynarodowymi,
nieodpłatne organizowanie i współorganizowanie działao edukacyjnych w zakresie muzyki:
warsztatów muzycznych, lekcji mistrzowskich, otwartych prób, konkursów muzycznych dla
uczniów i studentów szkół i uczelni muzycznych oraz młodych muzyków; działania te są
zadaniami publicznymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
nieodpłatne udzielanie finansowej pomocy szkołom muzycznym w zakresie zakupów
instrumentów i akcesoriów muzycznych, konserwacji i napraw instrumentów i fundowanie
stypendiów artystycznych dla uzdolnionej muzycznie młodzieży; są to działania w sferze
zadao publicznych na rzecz społeczności muzycznej z zakresu kultury i sztuki oraz nauki
i edukacji,
pozostałe działania mające na celu krzewienie oświaty i kultury muzycznej z wyłączeniem
działalności komercyjnej.
§ 10

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
III. Majątek Fundacji
§ 11
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1 000,- zł. (jeden tysiąc złotych),
wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
§ 12
Majątek Fundacji powstaje:
a)
b)

poprzez środki przekazane przez fundatora,
dzięki darowiznom spadkom i zapisom pochodzącym od osób fizycznych i prawnych z kraju
i z zagranicy,
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c)
d)
e)
f)

poprzez dotacje, subwencje otrzymywane od osób fizycznych i prawnych zarówno z terenu
Polski jak i z zagranicy,
poprzez dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji nieodpłatnie lub odpłatnie,
dzięki dochodom z tytułu prowadzenia szkół i placówek kształcenia artystycznego
działających na mocy aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego,
poprzez wpływy z innych źródeł.
§ 13

Majątek Fundacji i cały uzyskiwany przez Fundację dochód są przeznaczone w całości na realizację
celów statutowych Fundacji.
§ 14
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą byd użyte na realizację wszystkich celów
Fundacji, jeśli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 15
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji jednorazowej darowizny lub dotacji
w wysokości co najmniej 4 000 zł, a w przypadku osób zagranicznych jej równowartości w obcej
walucie – uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeśli wyrażą takie życzenie.
§ 16
Zabrania się :
a)

b)

c)

d)

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązao majątkiem fundacji w stosunku do
członków organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz
pracownicy pozostają w związku małżeoskim, albo w stosunku pokrewieostwa,
powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”,
przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, pracowników oraz
osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli to
przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, ze to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
zakupu na szczególnych zasadach towarów oraz usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz osoby im bliskie.

IV. Organy Fundacji
§ 17
Organami Fundacji są:
a)
b)
c)

Zgromadzenie Fundatorów,
Rada Fundacji,
Zarząd Fundacji.
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§ 18
1. Rolę Zgromadzenia Fundatorów pełni jednoosobowo Fundator Założyciel.
2. Zgromadzenie Fundatorów może tez powoład do swego grona inne osoby fizyczne lub
przedstawicieli osób prawnych, które:
a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
b) zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji,
c) w inny sposób wspomagają działalnośd Fundacji.
§ 19
Zgromadzenie Fundatorów nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę w tym organie.
§ 20
Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

wybór i odwoływanie Zarządu Fundacji oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
uchwalanie zmian Statutu,
uchwalanie likwidacji Fundacji,
wybór i odwoływanie Rady Fundacji,
uchwalanie organizacji wewnętrznej Fundacji,
uchwalanie Regulaminu działania Zarządu,
wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdao Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie tym
organom absolutorium
§ 21

Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów.
§ 22
Rada Fundacji jest organem powoływanym przez Zgromadzenie Fundatorów.
§ 23
Fundator może wejśd w skład Rady Fundacji z prawem podwójnego głosu.
§ 24
Rada Fundacji składa się co najmniej z dwóch osób. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona
Przewodniczącego Rady.
1. Osobami wybranymi do Rady Fundacji spoza fundatora będą osoby o uznanym autorytecie
zawodowym i moralnym, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwa z winy umyślnej, a które pracą społeczną pragną przyczynid się do realizacji
celów statutowych Fundacji.
2. Rada Fundacji powoływana jest przez Zgromadzenie Fundatorów na okres 5 lat.
3. Odwołanie członka Rady Fundacji przez Zgromadzenie Fundatorów następuje w przypadku:
a. złożenia rezygnacji,
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b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
Rady Fundacji,
c. choroby, ułomności lub utraty sił – powodującej trwałą niezdolnośd do sprawowania
funkcji,
d. nie wypełniania obowiązków członka Rady Fundacji przez okres dłuższy niż
6 miesięcy,
e. istotnego naruszania postanowieo Statutu.
§ 25
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a)
b)
c)
d)

sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu,
zatwierdzanie programów działania Fundacji,
rozpatrywanie sprawozdao Zarządu,
udzielanie pełnomocnictw.
§ 26

1.
2.
3.
4.

Zarząd Fundacji składa się co najmniej z dwóch osób, w tym prezesa i wiceprezesa.
Zarząd powoływany jest przez Zgromadzenie Fundatorów na okres 5 lat.
Członkostwo Zarządu ustaje z chwila odwołania lub śmierci członka Zarządu.
Odwołanie członka Zarządu przez Zgromadzenie Fundatorów następuje w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
Zarządu,
c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodującej trwałą niezdolnośd do sprawowania
funkcji,
d) nie wypełniania obowiązków członka przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
e) istotnego naruszania postanowieo Statutu.
§ 27

Prezes wyznacza podział obowiązków między członkami Zarządu.
§ 28
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeo woli w imieniu Fundacji upoważnieni są:
a. Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch członków Zarządu działających łącznie
albo jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu,
b. Pełnomocnicy w granicach otrzymanych pełnomocnictw.
§ 29
Z członkiem Zarządu może byd zawarta umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Umowę taką
z Prezesem Zarządu zawiera Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów, a z pozostałymi
członkami Zarządu Prezes Zarządu lub pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.
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§ 30
Zarząd Fundacji
a)
b)
c)
d)
e)

opracowuje roczne i wieloletnie programy jej działania,
sporządza sprawozdania z działalności fundacji,
sprawuje zarząd jej majątkiem,
przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizacje jej celów statutowych.
§ 31

Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, przy obecności wszystkich członków.
V. Postanowienia końcowe
§ 32
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały.
§ 33
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji należy przekazad organizacjom o zbieżnych celach z celami
statutowymi Fundacji.
§ 34
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Sokołów Małopolski, 02.12.2008
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