Statut Fundacji pod nazwą Fundacja Fabryka Muzyki

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Fabryka Muzyki, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy
z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Patryka Janusz oraz Rafała Zajączkowskiego zwanych dalej
Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Agnieszki Genczelewskiej w
Warszawie, dnia 18 stycznia 2013 r., repertorium A nr 259/2013.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Ministerstwo właściwe ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
§4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna, a także edukacyjna, szczególnie w zakresie
wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie, a także
dorosłych artystów muzyków.
§7
1.
a.
b.
c.
d.
e.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
promowanie twórców w kraju i za granicą,
organizowanie i udział w imprezach promujących artystów zwłaszcza muzyków,
organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac twórców w kraju i zagranicą,
propagowanie rozwoju edukacji muzycznej w szkołach publicznych i niepublicznych,
fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych,
oraz dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej,
f. wspieranie darami rzeczowymi - aparaturą, urządzeniami i instrumentami muzycznymi,
g. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji,
h. prowadzenie programów edukacyjnych,
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prowadzenie szkoleń w zakresie edukacji muzycznej,
skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności
młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych,
wpieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu
muzyki i kultury,
realizacja programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i
upowszechnianiu wiedzy muzycznej,
wytwarzanie, produkcja i realizacja muzyki,
realizacja programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej,
wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin,
upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych oraz
telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie,
radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami fundacji.
Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi
instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.
Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego
finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§8
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych) oraz
środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.
§9
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji, grantów i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek publicznych,
d. dochodów z majątku fundacji,
e. aukcji internetowych,
f. odsetek bankowych, lokat.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.
§ 10
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez
Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 11
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. Władze Fundacji
§ 12
Władzami Fundacji są:
Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
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Zarząd
§ 13
1. Zarząd składa się z 2 osób powoływanych na czas nieokreślony.
2. W skład Zarządu wchodzą członkowie Zarządu.
3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejnych członków na miejsce ustępujących osób
wybiera Zarząd.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
b. śmierci członka Zarządu.
5. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej.
7. Zarząd Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
8. Pełnienie funkcji Prezesa Zarządu ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
b. śmierci Prezesa Zarządu,
c. odwołania przez Zarząd.

§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. uchwalanie zmian statutu,
h. decyzja o połączeniu i likwidacji Fundacji.
§ 15
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje co najmniej jeden z członków Zarządu, przesyłając informację o
terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co
najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia
statutu nie stanowią inaczej.
Sposób reprezentacji
§ 16
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składane są przez Prezesa
Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 17
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Zmian w statucie Fundacji dokonuje dwóch członków Zarząd działających łącznie.
§ 18
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje dwóch członków Zarząd Fundacji
działających łącznie.
§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i
dziedzictwa narodowego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje dwóch członków Zarząd Fundacji działających łącznie.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Podpisano:
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