
STATUT FUNDACJI   
(tekst jednolity 09.08.2018) 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Fundacja pod nazwą Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej „TERAZ MUZYKA" 

zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Leszka Zduniewicza zwanego dalej 

Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Janusza 

Łupińskiego w kancelarii notarialnej w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 w 

dniu 03-08-2007 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego 

statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. 

 

§ 2. 

Fundacja ma osobowość prawną. 

 

§ 3. 

Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok. 

 

§ 4. 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności 

województwa podlaskiego, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego 

realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Fundacja może powoływać przedstawicielstwa terenowe. 

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych. 

 

§ 5. 

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności Fundacji jest Minister Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. 

 

§ 6. 

Fundacja może ustanawiać odznaki, tytuły, medale honorowe i przyznawać je wraz z 

innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów 

obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. Przyznawać je będzie Rada Fundacji na 

wniosek Zarządu Fundacji. 

 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 7. 

Celem Fundacji jest propagowanie kultury i edukacji muzycznej, w szczególności: 

1.  pomoc dzieciom i młodzieży w dostępie do edukacji muzycznej, zwłaszcza tym, 

którzy ten dostęp mają utrudniony, między innymi: 

- dzieciom i młodzieży wiejskiej i z małych miast, 

- dzieciom i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, 

- dzieciom i młodzieży z domów dziecka i domów opieki społecznej, 

- dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i nieuleczalnie chorej; 

2. wspieranie i podtrzymywanie zanikających kierunków edukacji muzycznej; 

3. poszukiwanie i promowanie talentów muzycznych; 



4. podejmowanie i wspomaganie inicjatyw służących popularyzacji muzyki; 

5. pobudzanie zainteresowania kulturą muzyczną zwłaszcza społeczności z małych miast 

i wsi oraz umożliwianie im uczestnictwa w ważnych wydarzeniach kulturalnych.  

 

§ 8. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. działanie na rzecz podnoszenia poziomu życia kulturalnego społeczeństwa, w 

szczególności: 

 wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych a zwłaszcza muzycznych; 

 prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej; 

 przygotowywanie i realizację programów promujących muzykę polską; 

 opracowywanie ekspertyz dotyczących podstawowych problemów życia 

muzycznego; 

 współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się działalnością 

kulturalną, muzyczną i edukacyjną w kraju i za granicą; 

 współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie wyznaczonym celami działania Fundacji; 

2. organizowanie dostępu społeczeństwa do wydarzeń kulturalnych i muzycznych w 

regionie, kraju i Europie oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat, w szczególności:  

 organizację warsztatów, kursów, szkoleń, konferencji; 

 organizację imprez muzycznych w wymiarze lokalnym, ogólnopolskim i 

międzynarodowym; 

 umożliwianie kontaktu z autorytetami w dziedzinie kultury i nauki; 

 prowadzenie konkursów, przesłuchań, festiwali; 

 organizację koncertów, aukcji i innych imprez charytatywnych; 

 produkcję i organizację przedsięwzięć multimedialnych związanych z muzyką; 

 dokumentowanie życia muzycznego; 

 prowadzenie działalności wydawniczej; 

3. organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej, w 

szczególności: 

 prowadzenie instytucji zajmujących się edukacją muzyczną, a także ich 

oddziałów w małych miejscowościach; 

 planowanie i organizowanie badań uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży 

w przedszkolach i szkołach głównie na terenach, gdzie nie istnieją placówki 

kształcenia muzycznego; 

 prowadzenie zajęć przygotowujących uzdolnioną młodzież do egzaminów 

wstępnych do szkół muzycznych; 

 promowanie dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej muzycznie, w tym 

wspieranie rzeczowe i finansowe; 

 promowanie gry na wszystkich instrumentach muzycznych, w szczególności 

mało znanych i mniej popularnych;  

 organizowanie lekcji gry na różnych instrumentach muzycznych; 

 stworzenie zaplecza instrumentalnego do edukacji muzycznej; 

 organizowanie kolonii, półkolonii i zimowisk muzycznych 

4. inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji. 

  

§ 8.a 



Działalność nieodpłatna Fundacji, sklasyfikowana zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 

(PKD), skierowana jest do osób objętych opieką Fundacji i obejmuje: 

90.01. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

90.02. Działalność wspomagająca  wystawianie przedstawień artystycznych 

85.52. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

58.1  Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z 

wyłączeniem w zakresie oprogramowania  

59.2  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

82.3  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

§ 8b 

Działalność odpłatna Fundacji – sklasyfikowana zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 

(PKD) – obejmuje: 

90.01Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

90.02 Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 

85.52 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej   

47.9   Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami 

82.3   Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

 

§ 9. 

1. Fundacja może prowadzić działalność samodzielnie, bądź we współpracy z innymi 

podmiotami w kraju i za granicą. 

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób 

fizycznych i prawnych oraz instytucji zbieżną z jej celami. 

 

§ 10. 

Fundacja może zatrudniać pracowników do realizacji swoich zadań. 

 

§ 11. 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji 

jej celów statutowych. 

2. Dochód z działalności Fundacji w całości przeznaczony jest na realizację celów 

statutowych.  

 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 12. 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000,00 PLN oraz inne 

mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 13. 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1. darowizn, spadków, zapisów; 

2. dotacji i subwencji oraz grantów; 

3. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych; 

4. dochodów z majątku Fundacji, 

5. dochodów z prowadzenia statutowej działalności odpłatnej bądź działalności 

gospodarczej. 



 

 

 

§ 14. 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być 

użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, chyba, że ofiarodawcy postanowili 

inaczej, wówczas należy użyć tych dochodów tylko z poszanowaniem woli 

donatorów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji. 

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia majątku - Zarząd składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (pod warunkiem, że 

stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe). 

§ 14a 

 

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

 1.  Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w 

stosunku do  członków organów lub pracowników  oraz osób, z którymi członkowie organów 

oraz pracownicy  pozostają oni 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”, 

 

 2.  Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków 

Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach, 

 

 3.  Wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub 

pracowników  oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

chyba że to wykorzystanie  bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 

 

 4. Zakupu  towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie  

organów Fundacji lub pracownicy  oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

 

Organy Fundacji 

 

§ 15. 

Organami Fundacji są: 

       I.       Rada Fundacji 

II. Zarząd Fundacji 

 

 

Rada Fundacji 

 

§ 16. 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z dwóch do siedmiu członków. 



3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje  Fundator. Następnych członków 

Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, 

powołuje swą decyzją Rada.  

4. Rada powołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący 

Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy 

zebraniom Rady.  

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci członka Rady lub jego 

odwołania. 

6. Odwołanie może nastąpić przez: 

- złożenie na piśmie rezygnacji z członkostwa w Radzie Fundacji; 

- odwołanie przez Fundatora z jego inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Rady; 

- odwołanie w wyniku uchwały podjętej większością głosów przez pozostałych 

członków Rady Fundacji. 

 

§ 17. 

1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach 

tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z 

uczestnictwem w pracach Rady, w tym kosztów podróży. 

2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie 

Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

3. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub 

nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby 

w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub 

trwania stosunku pracy. 

4. Członkowie Rady Fundacji i członkowie Zarządu Fundacji nie mogą pozostawać 

wobec siebie w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia. 

5.  Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

§ 18. 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Rada pracuje na posiedzeniach, w których uczestniczy przedstawiciel Zarządu 

Fundacji. 

3. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na 

pisemny wniosek Zarządu lub Fundatora. 

4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w 

obecności przynajmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego. 

5. Fundator ma prawo obecności w posiedzeniach Rady Fundacji. 

 

§ 19. 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

2. powoływanie i odwoływanie członków  Zarządu. 

3. zatrudnienie członków Zarządu i ich ustalanie ich wynagrodzenia.  

4. nadzór nad działalnością Fundacji; 

5. opiniowanie i zatwierdzanie założeń i projektów działań przedstawionych przez 

Zarząd; 

6. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji; 

7. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie 

członkom Zarządu absolutorium; 



 

§ 20. 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji. 

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 21 

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

2. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powoływanych przez Fundatora lub 

Radę Fundacji. W skład Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezes i od jednego do trzech 

członków. 

3. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje  Fundator i ustala ich wynagrodzenie. 

4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani 

przez Fundatora lub przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie 

przez wszystkich członków Rady.  

 

§ 22 

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach a decyzje podejmuje w formie uchwał – zwykłą 

większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej 

liczby głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.  

2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być z tytułu pełnienia swoich funkcji w Fundacji 

wynagradzani i nagradzani. 

4. Zarząd co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji 

Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji. 

 

§ 23 

Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

2. uchwalanie regulaminów, 

3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji, 

5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do 

kompetencji Rady Fundacji. 

6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, dotacji itp. 

 

 

Sposób Reprezentacji 

 

§ 24. 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes jednoosobowo lub dwaj członkowie 

Zarządu działający łącznie. 

 

Zmiana Statutu 

 



§ 25. 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator lub Zarząd Fundacji za zgodą Rady 

Fundacji.  

2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została 

ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim. 

 

Połączenie z inną fundacją 

 

§ 26 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich 

celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec 

istotnej zmianie cel Fundacji. 

 

§ 27. 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Fundator lub Zarząd Fundacji za zgodą 

Rady Fundacji, przy czym decyzje zapadają w drodze uchwały. 

 

Likwidacja Fundacji 

 

§ 28. 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona 

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator lub Rada Fundacji. 

 

§ 29 

Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator lub Rada Fundacji na wniosek Zarządu. 

 

§ 30. 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach. 

 

 

 

 

 

 

 

 


