STATUT FUNDACJI
pod nazwą

Fundacja „Sfera Harmonii”
(Załącznik nr 4. do Protokołu z posiedzenia Zarządu fundacji
odbytego w dniu 11.01.2020 roku w Warszawie)
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą „Sfera Harmonii”«, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: Marię
Magdalenę Radziejowską, Miłosza Bembinowa, Jana Antoniego Kaliszewskiego – zwanych dalej
„Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 3 sierpnia 2001 r. (Repertorium A nr 7710/2001) ze zmianą
z dnia 28 listopada 2001 r. (Repertorium A nr 12054/2001), sporządzonym przez asesora notarialnego
Sławomira Ogonka, zastępcę notariusza Mirosława Kupisa w jego Kancelarii Notarialnej przy ul.
Corazziego 4 w Warszawie, działa na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w szczególności
ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), oraz
postanowień niniejszego Statutu.
1.
2.

3.
4.

§ 2.
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej i
każdego państwa, na obszarze którego Fundacja prowadzi działalność).
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§ 3.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury.
Rozdział II
Cele Fundacji i sposoby ich realizacji
§ 4.
Celem Fundacji jest:
1) wspieranie działalności artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej muzyki
współczesnej, w tym twórczości młodych kompozytorów;
2) promocja i wspieranie artystów, ze szczególnym uwzględnieniem twórców i wykonawców
polskiej muzyki współczesnej;
3) działanie na rzecz rozwoju dydaktyki i badań naukowych związanych z muzyką oraz innymi
dziedzinami sztuki;
4) działanie na rzecz rozwoju wrażliwości społeczeństwa na sztukę;
5) wspieranie szeroko rozumianej aktywności humanistycznej, w tym publicystyki i krytyki sztuki;
6)
tworzenie płaszczyzny współpracy instytucji, organizacji i osób, których cele działania zbliżone są
do celów Fundacji wymienionych w pkt 1–5.
§ 5.
Fundacja realizuje swój cel poprzez:
1) organizowanie koncertów, festiwali, wystaw, przedstawień, projekcji, kursów, spotkań,
seminariów, warsztatów oraz innych imprez;
2) tworzenie oraz organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie zespołów artystycznych (między
innymi: zespołów teatralnych oraz orkiestr, chórów i zespołów kameralnych), patronat nad takimi
zespołami;
3) przyznawanie stypendiów i nagród;
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4) prowadzenie niedochodowej działalności wydawniczej, w tym również w zakresie fonografii i
materiałów audiowizualnych; prowadzenie niedochodowej produkcji artystycznych dzieł
scenicznych, słuchowisk i filmów; prowadzenie niedochodowych serwisów internetowych;
5) współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami, osobami prawnymi i fizycznymi o celach
działania zbieżnych z celem Fundacji, wspieranie ich organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo.
Rozdział III
Majątek Fundacji
§ 6.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski określony w oświadczeniu woli o ustanowieniu
Fundacji (z dnia 3 sierpnia 2001 r. – Repertorium A nr 7710/2001; ze zmianą z dnia 28 listopada
2001 r. – Repertorium A nr 12054/2001) oraz środki majątkowe nabyte w trakcie działalności
Fundacji.
§ 7.
1. Dochodami Fundacji są w szczególności
1) darowizny, spadki i zapisy,
2) dotacje i subwencje,
3) odsetki bankowe,
4) dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
5) środki uzyskane z odpłatnej działalności pożytku publicznego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr
96 poz. 873 z późn. zm.).
2.
Darczyńca przekazując środki majątkowe ma prawo zastrzec, że mają być one przeznaczone na
określony rodzaj działalności, projekt lub program Fundacji.
§ 8.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Rozdział IV
Władze Fundacji
§ 9.
1. Organem kierującym działalnością Fundacji i reprezentującym ją na zewnątrz jest Zarząd.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
3.
Zarząd powołują, jednomyślną decyzją, Fundatorzy działający łącznie.
§ 10.
Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:
1) opracowywanie i uchwalanie projektów do realizacji oraz programów działania Fundacji;
2) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
3) zarządzanie majątkiem Fundacji;
4) pozyskiwanie funduszy na realizację celu Fundacji;
5) opracowywanie oferty dla sponsorów;
6) określanie sposobów kontrolowania przez sponsorów wydatkowania pochodzących od nich
środków finansowych Fundacji;
7) ustanawianie tytułów i odznaczeń honorowych dla firm, instytucji, organizacji i osób w
szczególny sposób zasłużonych dla działalności Fundacji;
8) powoływanie i odwoływanie ciał doradczych i honorowych, np. Kolegium Honorowego, Rady
Programowej; określanie zasad ich funkcjonowania;
9) podejmowanie decyzji dotyczących:
a) zmiany niniejszego Statutu, w tym również w zakresie celu Fundacji,
b)
likwidacji Fundacji, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczenia pozostałych środków
majątkowych – zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
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§ 11.
1. Zarząd powoływany jest w co najmniej trzyosobowym składzie. Koniecznym warunkiem
ważności uchwał Zarządu jest, by w skład Zarządu wchodziły co najmniej trzy osoby,
z zastrzeżeniem ust. 6.
2. Zarząd wybiera ze swego grona: Prezesa Fundacji, zwanego dalej „Prezesem”, oraz Wiceprezesa
Fundacji, zwanego dalej „Wiceprezesem”. Prezes i Wiceprezes są powoływani oraz odwoływani
w drodze uchwały Zarządu.
3. Fundator może być członkiem Zarządu.
4. Zarząd ma prawo kooptacji nowych członków w drodze uchwały.
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
1) śmierci,
2) złożenia rezygnacji na ręce Prezesa lub Wiceprezesa,
3) wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały,
4) przyjęcia przez Zarząd uchwały o samorozwiązaniu Zarządu.
6. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Zarządu, uchwała, o której mowa w ust. 4, może
zostać ważnie przyjęta przez Zarząd również wtedy, gdy w jego skład wchodzą mniej niż trzy
osoby.
§ 12.
1. Zarząd podejmuje decyzje przyjmując uchwały.
2. Podstawową formą pracy Zarządu, podczas której przyjmuje się uchwały, są posiedzenia.
Uchwały mogą być również podejmowane w formie pisemnej, pod warunkiem, że wszyscy
członkowie Zarządu wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na
głosowanie pisemne.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę
potrzeby.
4. Wszystkie uchwały Zarząd przyjmuje bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 2.
5.
Koniecznym warunkiem ważności każdego głosowania jest udział w nim co najmniej połowy
składu Zarządu, w tym obowiązkowo Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 13.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji ma prawo Prezes jednoosobowo lub Wiceprezes
jednoosobowo.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 14.
Warunki zmiany niniejszego Statutu, określone są w § 10 pkt 9 lit. a) oraz w § 12, przy czym każda
zmiana Statutu wymaga dokonania odpowiedniego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie
z przepisami obowiązującego prawa.

Powyższy jednolity tekst Statutu sporządzono na podstawie jednolitego tekstu Statutu z
1 sierpnia 2011 roku oraz Uchwały o zmianie Statutu Fundacji z 11.01.2020 roku.
Warszawa, 11.01.2020 roku
Protokołujący posiedzenie

Przewodniczący posiedzenia
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Aleksandra Demowska-Madejska

Anna Ćwiek-Karpowicz
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