Statut Fundacji Wspierania Kultury „Schola Gregoriana Gedanensis“
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja Wspierania Kultury „Schola Gregoriana Gedanensis”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie
ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz.U. 1991 Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami )
oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Roberta Olewniczaka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Wojciecha Chmiela w kancelarii notarialnej w Kartuzach w dniu 6 lipca
2015 roku Repertorium A numer 3573/2015
3. Patronem Fundacji jest św. Mikołaj z Miry.
4. Fundacja może używać nazwy skróconej: Schola Gregoriana Gedanensis.
§ 2.
1. Siedzibą Fundacji jest Żukowo.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§ 3.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
§ 4.
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
Rozdział II. Cel Fundacji
§ 5.
Celem Fundacji jest kultywowanie i upowszechnianie muzyki tradycyjnej i liturgicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem chorału gregoriańskiego oraz nauka i propagowanie języków klasycznych.
§ 6.
Działalność statutowa może być prowadzona jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego lub jako
działalność odpłatna pożytku publicznego. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 7.
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie lub finansowanie przedsięwzięć: kulturalnych, kultu
religijnego, edukacyjnych i naukowych, a w szczególności:
a) wykonywanie muzyki w trakcie liturgii oraz koncertów;
b) organizowanie warsztatów muzycznych;
c) organizowanie koncertów, wystaw, seminariów, festiwali, kursów, szkoleń, wykładów, seminariów i tym
podobnych wydarzeń;
d) działalności wydawniczej;
e) działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych;
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f)

działalności naukowo – badawczej;

g) finansowanie uczestnictwa młodzieży szkolnej oraz studentów w imprezach zbieżnych z charakterem
Fundacji;
h) współpraca z innymi instytucjami o podobnym celu działalności lub z innymi instytucjami, w wyniku
której Fundacja realizować będzie swoje cele statutowe.
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja współdziała z innymi instytucjami ,
organizacjami i osobami dla osiągnięcia 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 stanowią środki pieniężne przekazane przez Fundatora (fundusz założycielski) w kwocie
7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych ) wymienione w akcie notarialnym Repertorium A numer
3573/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą ze środków wskazanych w
ustępie 1 niniejszego paragrafu oraz dochodów Fundacji.
§ 9.
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów pochodzących z kraju i z zagranicy;
b) dotacji i subwencji osób prawnych;
c) zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku Fundacji w tym odsetek bankowych;
e) wpływów ze sprzedaży płyt, publikacji, etc. powstałych w ramach działalności Fundacji.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową
obejmującą wszystkie cele Fundacji , o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego wskazany został w § 7
ust. 1 lit. „a”-„g” Statutu.
Rozdział IV. Organy Fundacji
§ 10.
Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą lub Radą Fundacji;
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem lub Zarządem Fundacji.
Rada Fundacji
§ 11.
1. Rada Fundacji zwana dalej również Radą jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się od 3 do 7 członków i jest wybierana na pięcioletnią wspólną kadencję.
3. Ilościowy skład Rady na daną kadencję określi Fundator.
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4. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator. Członkowie Rady mogą być odwołani przed upływem
kadencji.
5. Przewodniczącym Rady, który kieruje jej pracami jest Fundator.
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) upływu kadencji , na którą członek Rady został powołany;
b) rezygnacji członka Rady;
c) odwołania;
d) śmierci członka Rady.
7. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

§ 12
1.

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych, co najmniej raz na pól roku. Posiedzenia Rady
zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji. Zwołanie posiedzenia Rady Fundacji następuje za pomocą
poczty elektronicznej lub telefonicznie. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce
posiedzenia Rady Fundacji.

3. Posiedzenie Rady Fundacji może się odbyć bez formalnego zwołania jeżeli w posiedzeniu uczestniczą
wszyscy członkowie Rady Fundacji i nikt nie wniósł sprzeciwu co do odbycia posiedzenia jak i wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Przewodniczący Rady jest zobowiązany do zwołania posiedzenia Rady na wniosek Zarządu, co najmniej
jednego członka Rady Fundacji. Termin posiedzenia Rady zwoływanej w trybie niniejszego ustępu nie
może być dłuższy aniżeli jeden kwartał.
5. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności, co najmniej połowy składu Rady, chyba że Statut zastrzega surowsze warunki podejmowania
uchwał. Każdemu członkowi Rady przysługuje jeden głos. Głosowanie jest jawne za wyjątkiem
głosowania w sprawie wyborów, odwołania członków Zarządu jak również odpowiedzialności
odszkodowawczej członków Zarządu Fundacji.
6. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone osoby fizyczne i przedstawiciele osób prawnych i
innych organizacji , które dokonały przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji lub których działalność
jest zbieżna z celami Fundacji. Udział osób wymienionych w niniejszym ustępie w posiedzeniach Rady ma
charakter doradczy.
§ 13.
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a) rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności Fundacji;
b) rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji;
c) udzielania absolutorium członkom Zarządu;
d) zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich;
e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
f)

wyrażenie zgody na połączenie Fundacji z inną fundacją;

g) wyrażenie zgody na likwidację Fundacji.
§ 14.
Członkowie Rady pełnią funkcję nieodpłatnie.
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Zarząd Fundacji
§ 15.
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 osób Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na
wspólną pięcioletnią kadencję z zastrzeżeniem postanowień ustępu 5 niniejszego paragrafu. Członkowie
Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Fundacji dotyczy to również członków Zarządu
powołanych przez Fundatora. Odwołanie członka Zarządu następuje w drodze uchwały podjętej
jednogłośnie przy obecności, co najmniej połowy składu Rady. Członek Zarządu , który nie uzyskał
absolutorium z wykonywania obowiązków zostaje odwołany.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub wykonywać czynności członków
Zarządu na podstawie innego tytułu prawnego.
4. Sposób pracy Zarządu określa Regulamin Wewnętrzny Fundacji uchwalony przez Radę.
5. Członków Zarządu Pierwszej kadencji
powołuje Rada Fundacji.

powołuje Fundator. Członków Zarządu następnych kadencji

6. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w Zarządzie. Członkostwo w Zarządzie ustaje
z upływem 14 ( czternastego ) dnia od dnia doręczenia rezygnacji Przewodniczącemu Rady, chyba że
Rada Fundacji przyjmie rezygnację w terminie wcześniejszym.
7. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a) upływu kadencji , na którą członek Zarządu został powołany;
b) rezygnacji członka Zarządu;
c) odwołania członka Zarządu;
d) śmierci członka Zarządu.
8. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia przewyższającego jednorazowo
kwotę 7000 ,00. zł ( słownie: siedem tysięcy ) wymaga zgody Rady Fundacji.
§ 16.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) składanie rocznych sprawozdań realizacji celów statutowych;
c) sporządzanie planów pracy Fundacji i budżetów rocznych;
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
e) podejmowanie bieżących decyzji o wykorzystaniu majątku Fundacji i o przeznaczeniu jej środków
finansowych na cele Fundacji;
f)

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

g) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
h) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
i)

składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę Statutu;

j)

składanie wniosku do Rady Fundacji o połączenie Fundacji z inną fundacją oraz wyrażenie zgody na
likwidację Fundacji;

k) współpraca z Radą Fundacji.
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3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności
Fundacji.
§ 17.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu , przesyłając do Wiceprezesa Zarządu informację o terminie
i porządku obrad pocztą elektroniczną. Wiceprezes Zarządu jest uprawniony do złożenia do Prezesa
Zarządu wniosku o zwołanie posiedzenia Zarządu. Tryb zwoływania posiedzeń Zarządu określa Regulamin
Wewnętrzny Fundacji.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych jednogłośnie.

Rozdział V. Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 18.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu łącznie.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 19.
Zmiany Statutu Fundacji , dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
składu Rady. Zmiana może dotyczyć również celów określonych w Statucie.
§ 20.
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.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów w
obecności, co najmniej połowy składu Rady.
§ 21.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów w obecności ,co najmniej połowy
składu Rady.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały
Rady na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
5. W toku likwidacji Fundacji działa Rada Fundacji.

§ 22.
1. Rok obrotowy obejmuje rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2016 roku.
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