Statut Polskiej Fundacji Promocji Kultury Muzycznej
z siedzibą w Łodzi.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja pod nazwą " Polska Fundacja Promocji Kultury Muzycznej " zwana w dalszej
części " Fundacją " ustanowiona została w Łodzi przez:
1.) Arkadiusza Dobrowolskiego
2.) Michała Drewnowskiego
3.) Leszka Kołodziejskiego
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w obecności notariusza Zofii
Król w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 25 w dniu 20 stycznia 2009
roku; Repertorium A Nr 231.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego dotyczących
fundacji oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę o wzorze
określonym przez Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazwy: PFPKM, oraz odpowiedników
swojej nazwy w językach obcych.

§ 4.
Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź

§ 5.
1. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.
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§ 6.
1. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
2. Nadzór nad Fundacją w zakresie prawidłowości korzystania przez nią z uprawnień
wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873) sprawuje minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji oraz sposoby ich realizacji
§ 7.
Celem działalności Fundacji jest upowszechnienie dostępu do kultury i sztuki wśród
społeczeństwa poprzez:
1. Popularyzację i promowanie muzyki różnych stylów, epok i gatunków w zakresie muzyki
poważnej, rozrywkowej i ludowej.
2. Wspomaganie, popularyzacja i promocja przedsięwzięć łączących w sobie różne rodzaje
sztuk takich jak: teatr, pantomima, plastyka, taniec, muzyka i film.
3. Wspieranie rozwoju indywidualnych talentów muzycznych.
4. Rozwój kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi i naukowymi.
5. Gromadzenie wokół celów i idei Fundacji artystów, działaczy i dydaktyków krajowych
i zagranicznych.
6. Wspieranie i organizowanie konkursów artystycznych związanych z muzyką, tańcem,
teatrem i filmem.
7. Współpracę z innymi podmiotami o podobnych celach działania.

§ 8.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie projektów artystycznych w postaci wydarzeń kulturalnych
w Polsce i za granicą z udziałem artystów polskich i zagranicznych.
2. Organizacje przedsięwzięć artystycznych łączących w sobie wszystkie rodzaje sztuk
pięknych.
3. Wspieranie i organizowanie konkursów artystycznych, przyznawanie stypendiów, premii
i nagród artystom.
4. Promocję zagranicznych artystów w Polsce i polskich artystów zagranicą.
5. Działalność edukacyjną.
6. Finansowanie i organizowanie wyjazdów zagranicznych dla artystów polskich oraz osób
bezpośrednio związanych z ich działalnością.
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7. Finansowanie i organizowanie konferencji i sympozjów mających na celu propagowanie
celów Fundacji.
8. Pomoc w wykonaniu projektów naukowych i artystycznych realizujących cele Fundacji.
9. Finansowanie zakupów materiałów nutowych, instrumentów muzycznych, akcesoriów
muzycznych wykorzystywanych do realizacji celów Fundacji.
10. Organizowanie współpracy międzynarodowej realizującej cele Fundacji.
11. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami rządowymi,
samorządowymi i pozarządowymi w tym krajowymi i międzynarodowymi, których
działalność jest powiązana z celami Fundacji.
12. Udzielanie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej dla osób i jednostek
podejmujących i prowadzących działalność zgodną z celami Fundacji.

§ 9.
1. Do realizacji celu statutowego Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność
pożytku publicznego.
2. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
a. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych ( PKD 90.01.Z)
b. Działalność obiektów kulturalnych ( PKD 90.04.Z)
3. Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
a. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
b. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 10.
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3000zł (słownie trzy tysiące
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundacje w toku jej działania.
2. Majątek funduszu założycielskiego jest wniesiony w częściach równych zgodnie z niżej
podanym zestawieniem:
1) Arkadiusz Dobrowolski

- 1000zł ( jeden tysiąc złotych)

2) Michał Drewnowski

- 1000zł (jeden tysiąc złotych)

3) Leszek Kołodziejski

- 1000zł (jeden tysiąc złotych)
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3. Oprócz środków wymienionych w punkcie 1, majątek Fundacji stanowią środki finansowe
pochodzące z:
1) subwencji, darowizn, spadków i zapisów
2) odsetek od lokat kapitału
3) wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundacje`
4) dochodów ze zbiórek pieniężnych i organizacji imprez publicznych
5) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
6) inne dochody

§ 11.
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizacje wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 12.
Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000 zł
(słownie jeden tysiąc złotych).

§ 13.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przejęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili jego składania stan
czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 14.
Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizacje celów
statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.

§ 15.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów statutowych.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) Wydawania książek (PKD 58.11.Z),
2) pozostała działalność wydawnicza ( PKD 58.19.Z),
3) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
4) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD
68.20.Z),
5) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.Z),
6) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
7) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
8) Szkoły wyższe (PKD 85.42.B),
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9) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
10) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD90.02.Z),
11) Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),
12) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
13) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
14) Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z).

§ 16.
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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 majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji,
pracowników Fundacji, 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 majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji,
pracowników Fundacji oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby
bliskie.

§ 17.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi organizacje pożytku publicznego.

Rozdział IV
Władze Fundacji
§ 18.
Władzami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji
Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji
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§ 19.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań zarządu należy w szczególności:
a) opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz
planów finansowych,
b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
c) uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu Fundacji,
d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
e) propagowanie celów dla których powołano Fundacje,
f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
g) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji
h) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inna Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
j) podejmowanie uchwał w sprawie wynagrodzenia Zarządu Fundacji,
k) powołanie pierwszego składu osobowego Rady Fundacji,
l) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
3. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy związane z działalnością
Fundacji nie zastrzeżone w niniejszym statucie do kompetencji innych organów Fundacji lub
osób.

§ 20.
1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatorów na czas nieokreślony
3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
4. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorów następuje w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania
funkcji,
c) nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
d) nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu,
e) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
5. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy lub inne osoby.
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6. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu wymaga uchwały Fundatorów podjętej
jednogłośnie.

§ 21.
1. Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu Fundacji.

§ 22.
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Fundacji, w tym Prezes.

§ 23.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§ 24.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa.

§ 25.
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 26.
Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

§ 27.
1. Fundacja może w drodze uchwały Zarządu przyznać darczyńcą tytuł "Sponsora Fundacji"
lub "Honorowego Sponsora Fundacji".
2. Tytuły: "Sponsor Fundacji" i "Honorowy Sponsor Fundacji" maja charakter osobisty.

§ 28.
Rada Fundacji jest najwyższym organem kontrolnym i nadzorującym Fundacji.

§ 29.
1. Rada Fundacji składa się nieograniczonej liczby osób powołanych za zgodą tych osób.
2. Od dnia powołania przez Zarząd Fundacji pierwszych dwóch członków Rady Programowej
Fundacji, Rada samodzielnie powołuje i odwołuje swych członków.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i przewodniczy zebraniom Rady.
5.Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem
w pracach tych organów, w tym kosztów podróży w wysokości nie większej niż określona
w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26 poz. 306 z późniejszymi zmianami).
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6. Członkiem Rady programowej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji
ustaje z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego za takie przestępstwo.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
9. Członkowie Rady nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkiem Zarządu Fundacji.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, a przez
to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

§ 30.
Przy wykonywaniu statutowych czynności Rada Fundacji ma prawo:
a) żądania od członków Zarządu Fundacji ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących
działalności Fundacji,
b) wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji.

§ 31.
1. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub Zarząd Fundacji.
2. Posiedzenie Rady Fundacji odbywa się nie rzadziej niż raz na rok.
3. Posiedzenie Rady Fundacji jest prawomocne w obecności co najmniej połowy jej
członków.
4. Głosowania na posiedzeniu Rady Fundacji są jawne; uchwały podejmuje się zwykłą
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
posiedzenia.
5. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy prezes Zarządu Fundacji lub wskazany przez
niego członek Zarządu Fundacji.
6. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeśli wszyscy członkowie Rady
Programowej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte lub
na pisemne głosowanie.
7. Posiedzeniom Rady Programowej przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego
absencji upoważniony przez niego członek Rady.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
1. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd Fundacji w formie uchwały podjętej jednogłośnie,
po uprzednim zatwierdzeniu projektu zmian przez Radę Fundacji.
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2. Zmiana Statutu nie może powodować istotnych zmian celów Fundacji.
3. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
4. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
5. Połączenia z inną fundacją dokonuje Zarząd Fundacji w formie uchwały podjętej
jednogłośnie, po uprzednim zatwierdzeniu projektu zmian przez Radę Fundacji.
6. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana
lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
7. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały,
która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
8. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do 31 marca sprawozdanie ze swojej
działalności.
9. Pierwszym rokiem obrachunkowym będzie rok kalendarzowy 2009.
10. Statut nabiera mocy prawnej z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy
dla miasta Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
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