
 

Statut Fundacji 

                                      „ART2YOU”   

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

§1 

Fundacja „ART2YOU”, zwana dalej „FUNDACJĄ", ustanowiona przez fundatorów oświadczeniem woli 

w formie aktu notarialnego, sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Wysockiego w Rumi, 

dnia 20 lutego 2012 r., repertorium A nr 715/2012/J, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 

kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 46, poz. 203 z 1991 r. z późn. zm.)  oraz niniejszego statutu.  

§2 

Fundacja posiada osobowość prawną, 

§3 

Siedzibą Fundacji jest Gdynia 

§4 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Dla właściwego realizowania celów fundacja może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 5 

1. Fundacja używa okrągłej pieczęci, wskazującej jej nazwę i siedzibę.  

2. Fundacja może używać odpowiednika swojej nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego Ją 

znaku graficznego, określonego wzorem ustanowionym przez Fundatorów.  

§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.  

§8 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury 



Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

§9 

Celem Fundacji jest: 

1.  krzewienie kultury muzycznej w społeczeństwie; 

2. promowanie muzyki polskiej w kraju i za granicą; 

3. wspieranie działalności artystów muzyków o uznanej marce; 

4.  promocja utalentowanych instrumentalistów, wokalistów i zespołów kameralnych; 

5. wspieranie rozwoju i kariery młodych muzyków, studentów i absolwentów uczelni muzycznych; 

6. wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muzyki.  

§10 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. organizowanie i finansowanie wydarzeń muzycznych  i  koncertów z udziałem artystów muzyków;  

2. promowanie młodych utalentowanych artystów w kraju i zagranicą oraz organizowanie dla nich 

nagrań muzycznych i koncertów;  

3.  inicjowanie, organizowanie i finansowanie kursów artystycznych, projektów edukacyjnych oraz 

mistrzowskich klas instrumentalnych; 

3.  inicjowanie i organizowanie działań wspierających edukację muzyczną dzieci i młodzieży;   

4.  organizowanie i finansowanie stypendiów dla twórców kultury i sztuki współczesnej oraz nagród 

dla osób realizujących cele Fundacji;  

5.  organizowanie i finansowanie konkursów dla twórców kultury i sztuki;  

6.  organizowanie i finansowanie kursów, konferencji i seminariów dla twórców kultury;  

7.  zakupu materiałów, sprzętu, przyborów i narzędzi dla twórców kultury i sztuki oraz dla 

wytypowanych jednostek naukowo-dydaktycznych; 

9.  wspieranie domów pracy twórczej;  

10. działalność kolekcjonerską  dział sztuki;  

11. współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami fundacji, tak 

krajowymi jak i zagranicznymi;  

§11 

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. Rachunkowość Fundacji 

§12 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.000,-zł (jeden tysiąc złotych) 

przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe  nabyte przez 

Fundację w toku jej działalności. 

§ 13 

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:  

1.  darowizn, spadków i zapisów,  

2. dotacji lub  subwencji,  

3. ze zbiórek publicznych,  

4.  dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,  

5. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych 

§ 14 

1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów 

statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności fundacji.    

2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  

3. 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.  

§ 15 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby 

prawne 

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

§ 16 

Organem Fundacji jest Zarząd 

 

§ 17 



1. Zarząd powoływany jest przez Fundatorów 

2. Fundatorzy mogą wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie 

uprawnienia do powoływania Zarządu 

3. Członkostwo w Zarządzie wygasa wskutek śmierci lub odwołania. Odwołanie może nastąpić 

w razie zrzeczenia się członkostwa 

4. Fundatorzy mogą odwołać członka Zarządu w każdym czasie   

§ 18  

1. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu Fundacji i co najmniej 1 członka Zarządu Fundacji 

2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony 

3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji a w szczególności:  

a. reprezentuje Fundację na zewnątrz,  

b. uchwała plany i programy działania Fundacji,  

c. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,  

d. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 

e. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,   

f. przedstawia Fundatorom propozycje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.  

§ 19 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy  z członków Zarządu samodzielnie 

2. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.  

3. Prezes Zarządu zwołuje zebranie Zarządu w każdym czasie na żądanie Fundatorów  

§20 

1. Zarząd sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji raz w roku, nie później niż do dnia 31 marca 

każdego roku następnego.  

2.W terminie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd składa także sprawozdania ze swej działalności 

wymagane prawem.  

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§ 21  

1.  Zmiany statutu są dopuszczalne i mogą dotyczyć wszystkich jego postanowień, z wyjątkiem celów 

Fundacji określonych w akcie założycielskim.  



2. Zmiany Statutu uchwala Zarząd. Uchwała o zmianie Statutu Fundacji wymaga zgodnego 

oświadczenia woli członków Zarządu. Zmiana Statutu Fundacji wymaga zatwierdzenia przez 

Fundatorów. 

§ 22 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją, o podobnych celach statutowych, na zasadach 

określonych przez zainteresowane strony. 

2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd, w drodze jednomyślnej uchwały. 

Uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.  

§ 23 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie 

wyczerpania środków finansowych i majątku.  

§ 24 

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy lub za ich  zgodą Zarząd, w drodze 

jednomyślnej uchwały.    

§ 25 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele tożsame z celami Fundacji,  

w szczególności na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

§ 26 

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

 

 

Gdynia, dnia  23 lutego 2012 r.  


