STATUT
FUNDACJI GRAND PRIX POLSKIEJ CHÓRALISTYKI IM. STEFANA STULIGROSZA
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
1.

2.

1.

2.
3.

§ 1.
Fundacja Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza, zwana dalej „Fundacją”,
ustanowiona przez fundatorów oświadczeniem woli w formie aktu notarialnego,
sporządzonego w Kancelarii Notarialnej notariusza Magdaleny Walter w Poznaniu, dnia 3 lipca
2019 roku, repertorium A numer 2549/2019, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6
kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U.2018.1491 t.j.) oraz niniejszego statutu.
Fundacja została ustanowiona z woli następujących Fundatorów:
1) Marka Gandeckiego,
2) Przemysława Czekały,
3) Krzysztofa Panka.
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
1.
2.

1.
2.

§ 3.

§ 4.
Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej tworząc, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, biura, agencje
placówki itp.
§ 5.
Fundacja używa pieczęci, wskazującej jej nazwę i siedzibę.
Fundacja może używać odpowiednika swojej nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego ją
znaku graficznego, określonego wzorem zatwierdzonym przez Radę Fundacji.

§ 6.
Fundacja może ustanowić odznaki i 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.
§ 7.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Rozdział II.
Cele i zasady działania Fundacji
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§ 8.
1. Celem Fundacji jest upowszechnianie kultury oraz wspieranie działań twórców kultury i
sztuki, w tym przede wszystkim twórców muzycznych poprzez:
1) kreowanie działań, zjawisk i wydarzeń artystycznych,
2) wspieranie i promocję przedsięwzięć artystycznych,
3) pomoc w realizacji zamierzeń artystycznych twórców,
4) promocję dzieł sztuki i kultury,
5) pomoc socjalną dla twórców kultury i sztuki.
2. Działalność w zakresie wymienionym w ust. 1 niniejszego paragrafu Fundacja realizuje
poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
3. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą zadania wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. W zakres działalności odpłatnej, w przypadku posiadania niewystarczającej ilości środków
statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, wchodzi działalność
wyszczególniona w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu
§ 9.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie i finansowanie:
a.
b.
c.
d.

festiwali kultury i sztuki, w tym przede wszystkim dla twórców środowiska muzycznego,
konkursów kultury i sztuki, w tym przede wszystkim dla twórców środowiska muzycznego,
koncertów muzycznych, seansów filmowych, spektakli teatralnych, spotkań autorskich,
stypendiów dla twórców kultury i sztuki, w tym przede wszystkim twórców muzyki, oraz
nagród dla osób realizujących cele Fundacji,
e. wystaw, prezentacji dzieł twórców kultury i sztuki, w tym przede wszystkim twórców
muzyki,
f. kursów, konferencji, warsztatów, pokazów i seminariów dla twórców kultury i sztuki, w
tym przede wszystkim twórców muzyki,
g. działań reklamowych i promocyjnych kultury i sztuki, w tym przede wszystkim twórców
środowiska muzycznego,
h. działalności wydawniczej w obszarze fonografii, filmu i wydawnictw książkowych,
i. zakupu materiałów, sprzętu, przyborów i narzędzi dla twórców kultury i sztuki, w tym
przede wszystkim twórców muzyki, oraz wytypowanych jednostek naukowodydaktycznych,
2) współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
tak krajowymi, jak i zagranicznymi.

§ 10.
Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji
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1.
2.

§ 11.
Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 6.000,00 zł (sześć tysięcy
złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości otrzymane lub nabyte przez
Fundację w toku jej działalności.
Kwota przeznaczona przez Fundację na sfinansowanie działalności gospodarczej wynosi
1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

§ 12.
Dochody Fundacji pochodzą z:
a.
dotacji i subwencji osób prawnych,
b.
darowizn, spadków i zapisów,
c.
ze zbiórek publicznych,
d.
dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
e.
odsetek i lokat bankowych,
f.
działalności gospodarczej.
1.
2.
3.
4.

§ 13.
Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na
koszty działalności Fundacji.
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem dla
jakiego je zorganizowano.
Zabronione jest:
a.
udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
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 majątku Fundacji na rzecz ich 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 Fundacji na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d.
zakup przez Fundację 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.

§ 14.
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
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Organy Fundacji
§15
Organami Fundacji są:
1)
Rada Fundacji.
2)
Zarząd Fundacji (zwany dalej: Zarządem)
Rada Fundacji
1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.

1.

§16
Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji liczy od 3 do 5 członków. Rada wybiera na roczną kadencję ze swego grona
Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
Pierwszą Radę Fundacji powołują Fundatorzy.
Rada Fundacji powołuje kolejnych członków Rady jednomyślnie uchwalą jej członków.
Członkiem Rady Fundacji może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
korzystająca z pełni praw publicznych, która ukończyła 23 lata.
§17
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku utraty przez członka Rady Fundacji pełnej
zdolności do czynności prawnych oraz utraty praw publicznych powołania do Zarządu,
pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Fundacji, a także w razie odwołania
członka Rady Fundacji zgodnie z ust. 2 poniżej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku
uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
Członkowie Rady Fundacji:
a.
nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
b.
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c.
mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
§18
Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
1)
nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji,
2)
uchwalanie regulaminu Rady Fundacji,
3)
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym wybieranie Prezesa Zarządu,
4)
ustalanie warunków zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu,
5)
zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd regulaminów funkcjonowania Fundacji,
6)
zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów
działania Fundacji,
7)
nadzór nad działalnością Fundacji, w tym rozpatrywanie rocznych sprawozdań
finansowych i udzielanie Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków,
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8)

2.

3.
4.

udzielanie zezwolenia na zaciąganie przez Fundację zobowiązań finansowych,
przekraczających, w pojedynczych przypadkach kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy
złotych).
9)
podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
10) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany adresu i siedziby Fundacji,
11) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
12) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów.
Z zastrzeżeniem §16 ust. 4 Statutu, Rada Fundacji wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na
posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej 2/3 członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady
Fundacji.
Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się przynajmniej dwa razy w roku. Posiedzenia zwołuje
Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub wniosek 2
członków Rady.
Rada Fundacji może podejmować uchwały w drodze pisemnego głosowania. Pisemne
głosowanie następuje z inicjatywy Przewodniczącego Rady Fundacji, na wniosek Zarządu lub na
wniosek dwóch członków Rady. Pisemne uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów
z zastrzeżeniem, że w głosowaniu uczestniczyło co najmniej 2/3 członków Rady. W razie
równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. Pisemne głosowanie musi
być poprzedzone wysłaniem projektu uchwały pocztą elektroniczną lub listem poleconym na
adres wszystkich członków Rady Fundacji.
Zarząd Fundacji
§19

1.
2.
3.
4.
5.

Zarząd liczy od 1 do 3 członków.
Członkowie Zarządu wybierani są przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
Prezes Zarządu wybierany jest przez Radę Fundacji.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku utraty przez członka Zarządu pełnej zdolności do
czynności prawnych oraz utraty praw publicznych, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
śmierci członka Zarządu, a także w razie odwołania przez Radę Fundacji.

§20
Zarząd kieruje działalnością Fundacji, a w szczególności:
a.
kieruje bieżącą działalnością fundacji,
b.
reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz udziela pełnomocnictw,
c.
realizuje cele statutowe,
d.
realizuje uchwały Rady Fundacji,
e.
uchwala budżet, plany i programy działania Fundacji,
f.
sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
g.
przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
h.
powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach
organizacyjnych Fundacji,
i.
ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników Fundacji zatrudnionych przy
działalności statutowej,
j.
przedstawia propozycje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.
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1.
2.
3.
4.

1.
2.

1.
2.

§ 21
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni
przed planowanym spotkaniem.
O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W
przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§22
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku
powołania Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu
łącznie.
Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do
tego przez Zarząd.
§23
Zarząd składa sprawozdanie z działalności Fundacji raz w roku, nie później niż do dnia 31 marca
każdego roku następnego.
W terminie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd składa wymagane prawem sprawozdania, bilanse
ze swej działalności gospodarczej.
Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji
§24
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
zakresie:
 działalności związanej z wystawieniem przedstawień artystycznych – PKD 90.01.Z,
 działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z,
 wydawania książek – PKD 58.11.Z,
 wydawania czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
 działalności związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 59.10.Z,
 działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,
 działalności restauracji i innych placówek gastronomicznych – PKD 56.10.Z,
 działalności stołówek i kateringu – PKD 56.29.Z,
 przygotowywania i podawania napojów – 56.30.Z,
 wynajmu nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.20.Z,
 działalności związanej z bazami danych – PKD 72.40.Z,
 działalności agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
 pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej
niesklasyfikowanej – PKD 74.90.Z
 sprzedaży detalicznej pozostałych nowych wyrobów prowadzonej w wyspecjalizowanych
sklepach – PKD 47.78.Z.
2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów
statutowych określonych w §8 Statutu tj. na realizację celów pożytku publicznego.

6

Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku
publicznego wynikającej z Statutu.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
1.
2.

1.
2.

1.
2.
3.

§25
Zmiany statutu są dopuszczalne i mogą dotyczyć wszystkich jego postanowień, z wyjątkiem
celów Fundacji.
Zmiany statutu uchwala Rada Fundacji.
§26
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie
wyczerpania środków finansowych i majątku, w tym gdy według bilansu majątek Fundacji
będzie niższy od jej zobowiązań.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Rada Fundacji niezwłocznie zobowiązana jest
stwierdzić stan likwidacji.
§27
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością
głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków na wniosek Zarządu Fundacji.
O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra właściwego do spraw Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd lub likwidator powołany przez Radę Fundacji.

§28
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przekazany mocą uchwały Rady Fundacji na
rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

_______________________
Marek Gandecki
Fundator

_______________________
Przemysław Czekała
Fundator
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_______________________
Krzysztof Panek
Fundator

