STATUT
Fundacji
„Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Fundacja ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem
Robertem Ludźmierskim w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Kazimierza
Pułaskiego 14, dnia 17 lipca 2018 r., repertorium A nr 5541/2018, przez Towarzystwo
Salezjańskie Inspektorię Krakowską pw. Św. Jacka z siedzibą w Krakowie (zwane dalej
Fundatorem) oraz przez Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny z siedzibą
w Przemyślu (zwane dalej Współfundatorem), zwanych dalej łącznie również:
„Fundatorami”, nazywać się będzie: „Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu”
i zwana będzie w dalszej części niniejszego Statutu „Fundacją”.
§ 2.
Siedzibą Fundacji jest miasto Przemyśl.
§ 3.
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§ 4.
1. Ministrem właściwym do nadzoru nad Fundacją jest minister właściwy ds. kultury
i dziedzictwa narodowego.
2. Niezależnie od nadzoru państwowego, nadzór nad działalnością Fundacji
sprawuje także Fundator - Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska pw.
Św. Jacka z siedzibą w Krakowie.

§ 5.
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(tj.: Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn.
zm.) oraz niniejszego Statutu.

CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 6.
Celami Fundacji jest realizacja na rzecz ogółu społeczności zadań pożytku publicznego
w obszarach: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu oraz działalność
na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działalność
dobroczynna, w tym:
•

prowadzenie edukacji muzycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

•

wspieranie inicjatyw kulturalno – edukacyjnych, służących popularyzowaniu
muzyki, w tym zwłaszcza kościelnej oraz organowej,

•

promocja muzyki, zwłaszcza organowej (kościelnej i koncertowej),

•

ochrona dziedzictwa kulturowego w zakresie muzyki organowej i kościelnej,

•

wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie muzyki w społecznościach
lokalnych,

•

podniesienie poziomu wykonawstwa muzyki organowej w Polsce oraz poza jej
granicami,

•

prowadzenie oraz wspieranie badań społecznych i popularyzacji wiedzy
z zakresu muzyki kościelnej,

•

prowadzenie oraz wspieranie działalności artystycznej, w tym wspieranie oraz
promowanie twórców i wykonawców muzyki kościelnej,

•

promocja wolontariatu i aktywności kulturalnej na rzecz społeczności
lokalnych,

•

wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez udzielanie wsparcia oraz pomocy
finansowej osobom uzdolnionym muzycznie,

•

udzielanie wsparcia podmiotom prowadzącym działalność w zakresie celów
statutowych

Fundacji,

wychowawczym,

w

tym

kulturalnym

zwłaszcza

oraz

placówkom

kościołom

i

oświatowym,

innym

związkom

wyznaniowym.
§ 7.
1. Wymienione w § 6 cele Fundacja realizuje między innymi poprzez:
a) kształcenie oraz dokształcanie w zawodzie organisty w tym nadawanie
uprawnień organisty kościelnego, według kryteriów zawartych w ogólnym
prawodawstwie kościelnym i w diecezjalnym prawie partykularnym,
b) współpracę z organizacjami działającymi w zakresie objętym celami
statutowymi

Fundacji,

w szczególności

z instytucjami

publicznymi,

samorządami, szkołami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
c) organizowanie, a także wspieranie (organizacyjne i finansowe):
•

konferencji,

seminariów,

sympozjów,

szkoleń,

targów,

imprez

promocyjnych lub edukacyjnych, w zakresie celów statutowych Fundacji,
•

działalności

propagatorskiej,

informacyjnej,

spotkań,

prezentacji,

wystaw, ekspozycji, konkursów, festiwali i koncertów,
•

imprez turystycznych, kulturalnych i sportowych,

•

akcji propagujących kształcenie i samokształcenie, inicjatywę społeczną
i aktywność zawodową w zakresie celów statutowych Fundacji, w tym
zwłaszcza organizowanie zajęć w zakresie emisji głosu, śpiewu
liturgicznego, chorału gregoriańskiego, akompaniamentu liturgicznego,
praktyki liturgicznej, dyrygentury, liturgiki i prawodawstwa muzyki
kościelnej, warsztatów muzycznych, indywidualnych zajęć wokalnych oraz
z zakresu gry na instrumentach,

d) udzielanie pomocy edukacyjnej i szkoleniowej,
e) prowadzenie oraz wspieranie orkiestr i zespołów kameralnych,
f)

prowadzenie obsługi muzycznej wydarzeń religijnych i świeckich,

g) promowanie, organizowanie i koordynowanie krajowych i międzynarodowych
przedsięwzięć w zakresie celów statutowych Fundacji,
h) współpracę z polskimi i zagranicznymi szkołami artystycznymi i ośrodkami
muzycznymi,

i)

prowadzenie oraz wspieranie działalności publicystycznej i wydawniczej
(w tym fonograficznej) mającej na celu upowszechnianie i promowanie
muzyki, w tym opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych,

j)

archiwizację zbiorów dokumentów i nut,

k) udostępnianie literatury muzycznej w ramach działalności bibliotecznej,
l)

konserwację i rozbudowę instrumentarium organowego,

m) organizowanie programów stypendialnych oraz pomocy finansowej dla osób
uzdolnionych muzycznie,
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona zarówno jako odpłatna, jak
i jako nieodpłatna.

MAJĄTEK FUNDACJI
§ 8.
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, na który składają się:
1. środki pieniężne w kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
przekazane Fundacji przez Fundatora - Towarzystwo Salezjańskie Inspektorię
Krakowską pw. Św. Jacka z siedzibą w Krakowie,
2. ustanowione przez Współfundatora - Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny
z siedzibą w Przemyślu na rzecz Fundacji, na czas nieoznaczony, prawo użyczenia
lokalu użytkowego o pow. 50 m2, mieszczącego się na 1 p. budynku przy ul. św.
Jana Nepomucena 3 w Przemyślu, zlokalizowanego na nieruchomości
stanowiącej dz. ew. ew. nr 856 oraz dz. ew. nr 855 obr. 205 Przemyśl, objętej
księgą wieczystą PR1P/00053029/5, w którym mieścić się będzie siedziba
Fundacji;

wartość

wyżej

wymienionego

prawa

według

oświadczenia

Współfundatora wynosi 30.000,00 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych).
oraz mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 9.
Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących z:
a) majątku własnego Fundacji,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) subwencji, dotacji i dopłat,
d) dochodów ze zbiórek lub imprez,
e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
f)

oprocentowania rachunków bankowych,

g) zaciągania pożyczek,
h) innych przysporzeń majątkowych czynionych na rzecz Fundacji przez osoby
i instytucje, tak krajowe, jak i zagraniczne,
i)

przychodów z odpłatnej działalności statutowej.

ORGANY FUNDACJI
§ 10.
1. Organami Fundacji są: „Rada Fundacji” zwana dalej „Radą” oraz „Zarząd Fundacji”
zwany „Zarządem”.
2. Członkostwo w organach Fundacji jest nieodpłatne (nie przysługuje za nie
wynagrodzenie).
§ 11.
1. Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska pw. Św. Jacka z siedzibą
w Krakowie, jako Fundator:
a) podejmuje decyzje w sprawie zmiany Statutu, rozwiązania Fundacji,
połączenia Fundacji z inną fundacją, przystąpienia do spółki lub powołania
przez Fundację spółki,
b) reprezentuje Fundację w stosunkach między nią a członkami Rady Fundacji
i Zarządu, w szczególności zawiera umowy z członkami Rady Fundacji
i Zarządu,
c) powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji,

d) powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
§ 12.
1. Kontrolę nad działalnością Fundacji sprawuje Rada Fundacji składająca się z pięciu
osób, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
2. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata. Funkcję członka Rady Fundacji można
pełnić przez kolejne kadencje.
3. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, 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 Radzie Fundacji zwrot
uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
4. Posiedzenie Rady Fundacji jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady lub
Fundatora. Posiedzenia odbywają się w miejscu wskazanym przez zwołującego
posiedzenie. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Fundator. Rada wybiera ze
swego grona Przewodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego, a także może
powołać Sekretarza Rady.
5. Rada Fundacji:
a) zatwierdza przedstawione przez Zarząd roczne plany i sprawozdania
z działalności Fundacji,
b) nadzoruje działalność Zarządu, a w szczególności sprawdza zgodność
podejmowanych przez Zarząd działań z celami statutowymi Fundacji,
c) kontroluje stan majątkowy Fundacji oraz przeprowadza inne działania
kontrolno – sprawdzające wnioskowane przez Fundatora lub podejmowane
z własnej inicjatywy.
6. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

7. Posiedzenia

Rady

mogą

odbywać

się

w

formie

telekonferencji

lub

wideokonferencji; wówczas miejscem posiedzenia jest miejsce, w którym
przebywa Przewodniczący Rady.
8. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do
ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady.
W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w wypadku
jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady.
9. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez wyznaczenia
posiedzenia.
10. O posiedzeniu Rady członkowie Rady są zawiadamiani przynajmniej na 2 dni przed
terminem posiedzenia. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce
posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. Zawiadomienie następuje
poprzez:
a) dostarczenie zawiadomienia członkowi Rady bezpośrednio, lub
b) wysłanie zawiadomienia członkowi Rady listem poleconym, lub
c) wysłanie zawiadomienia członkowi Rady na wskazany przez niego
Przewodniczącemu Rady adres poczty elektronicznej.
11. Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli na posiedzeniu są
obecni wszyscy członkowie Rady.
12. Na posiedzeniu Rady mogą być obecni z głosem doradczym: Fundator,
Współfundator, członkowie Zarządu lub inne osoby zaproszone przez
Przewodniczącego Rady, Fundatora lub Współfundatora.
13. Każdy z członków Rady może ustanowić w formie pisemnej pełnomocnika do
uczestniczenia w posiedzeniu (posiedzeniach) Rady.
14. Członek Rady Fundacji może zostać odwołany przed upływem swojej kadencji,
w drodze decyzji podjętej przez Fundatora.
15. Członek Rady Fundacji może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji, przed
upływem kadencji, na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora.
§ 13.
1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych
i odwoływanych przez Fundatora, na trzyletnią kadencję.

2. W skład Zarządu Fundacji nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Zarząd podejmuje decyzje we wszelkich sprawach Fundacji nie przekazanych do
kompetencji Fundatora lub Rady Fundacji, w tym organizuje i kieruje bieżącą
działalnością prowadzoną przez Fundację oraz sporządza roczne plany
i sprawozdania z działalności Fundacji.
5. Zarząd Fundacji zbiera się w razie potrzeby. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest
przez Prezesa Zarządu lub też na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji,
Fundatora albo innego członka Zarządu. Posiedzenia odbywają się w miejscu
wskazanym przez zwołującego posiedzenie.
6. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone w formie telekonferencji lub
wideokonferencji; wówczas miejscem posiedzenia jest miejsce, w którym
przebywa Prezes Zarządu.
7. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy czym
do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze
głosowania pisemnego.
9. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes
Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
10. Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu może zostać odwołany przez Fundatora
przed upływem swojej kadencji.
11. Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu może zrezygnować z pełnienia swojej
funkcji, przed upływem kadencji, na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce
Fundatora.
§ 14.
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób,
z którymi 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”.
2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów
Fundacji lub swoich 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.
3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
z celu statutowego,
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.

LIKWIDACJA FUNDACJI I ZMIANA JEJ STATUTU
§ 15.
1. Fundacja ulega rozwiązaniu w razie osiągnięcia celów, dla których została
powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
3. Zmiany i uzupełnienia Statutu nie wymagają formy aktu notarialnego.

PRZEPISY KOŃCOWE
§ 16.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd
rejestrowy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

