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Warszawa, 30.06.2017 r. 
 

 
 

Statut Fundacji Partytura 
Tekst jednolity z dnia 30.06.2017 r. 

 
 
 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 

§ 1 
 
1. Fundacja Partytura zwana dalej Fundacją działa na podstawie przepisów Ustawy o 

fundacjach oraz na podstawie niniejszego Statutu. 
 
2. Fundacja została ustanowiona przez Marka Kałużnego, Cezarego Gołębiowskiego i 

Krzysztofa Pasternaka zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym 
przez notariusza Małgorzatę Gromek w dniu 3.06.2014 roku. 

 
 

§ 2 
 
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 
 
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 
 
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Przy czym w 

zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji celów, Fundacja może prowadzić 
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
4. Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami 

statutowymi. 
 
5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
 

§3 
 
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
 
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa 

narodowego oraz Prezydent m.st. Warszawy. 
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§4 
 
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 
 
2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe, innne nagrody 

oraz wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla 
Fundacji, przyczyniającym się do realizacji jej celów.  

 
 
Rozdział II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 
 
 

§5 
 
Fundacja została powołana w celu: 
 
1. rozwoju i promocji kultury i sztuki oraz jej twórców, 
 
2. rozwoju edukacji artystycznej i kulturalnej, 
 
3. umożliwienia pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym osobom wykluczonym lub 

zagrożonym wykluczeniem społecznym ze względu na płeć, wiek, status materialny, 
miejsce zamieszkania, niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną, stan zdrowia, 
pochodzenie narodowe lub etniczne oraz inne czynniki 

 
4. promowania idei współdziałania między twórcami oraz współdziałania twórców z 

otoczeniem. 
 
 

§6 
 
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności niedochodowej w 
zakresie: 
 
1. działalności promocyjnej, impresaryjnej, informacyjnej, doradczej, edukacyjnej, 

badawczej, wydawniczej i marketingowej w zakresie zgodnym z celami Fundacji, 
 
2. zakładania i wspierania (merytorycznego, finansowego i organizacyjnego) zespołów 

artystycznych, w szczególności zespołów amatorskich oraz pozainstytucjonalnych 
grup profesjonalnych, 

 
3. finansowania produkcji i promocji spektakli, filmów, koncertów, wystaw oraz innych 

projektów artystycznych, 
 
4. organizowania koncertów, festiwali, przeglądów i pokazów artystycznych, projekcji 

filmowych, wystaw, galerii, aukcji sztuki, spotkań z twórcami, dni sztuki oraz innych 



 3 

imprez promujących i upowszechniających kulturę i sztukę, 
 
5. organizacji i promocji interdyscyplinarnych i innowacyjnych wydarzeń kulturalnych, 
 
6. organizacji i promocji wolontariatu w zakresie kultury i sztuki, 
 
7. organizowania warsztatów artystycznych, dyskusji, wykładów, szkoleń, sympozjów 

konferencji naukowych oraz innych form wymiany wiedzy i doświadczeń, 
 
8. organizowania i promowania pozainstytucjonalnych, nieformalnych oraz 

innowacyjnych form edukacji artystycznej, 
 
9. organizowania wymiany kulturalnej i artystycznej zarówno polskiej jak i 

międzynarodowej, 
 
10. organizowania konkursów oraz programów artystycznych i stypendialnych, 

przyznawanie stypendiów, grantów, nagród, odznaczeń i innych certyfikatów, 
 
11. budowania sieci kontaktów ludzi związanych z kulturą i sztuką, 
 
12. prowadzenia klubów artystycznych, 
 
13. współpracy z władzami samorządowymi i rządowymi, z państwowymi i 

samorządowymi instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, organizacjami 
pozarządowymi, sektorem prywatnym oraz innymi instytucjami i organizacjami o 
celach zbieżnych z celami działania Fundacji, 

 
14. tworzenia i prowadzenia portali internetowych o tematyce zgodnej z celami Fundacji, 
 
15. tworzenia i upowszechniania zasad i dobrych praktyk w zakresie współpracy 

międzysektorowej i współpracy między twórcami oraz promocji, przyznawania 
nagród, odznaczeń i innych wyróżnień za przestrzeganie tych zasad, 

 
16. realizowania zadań z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, 
 
17. stałej współpracy z mediami.  
 
 

§ 7 
 
Powyższe działania statutowe Fundacja może prowadzić w ramach działalności 
nieodpłatnej, jak i działalności odpłatnej pożytku publicznego. 
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Rozdział III: MAJĄTEK FUNDACJI 
 
 

§8 
 
1 Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają środki pieniężne w wysokości 

po 1000 (jeden tysiąc) złotych każdy Fundator, stanowiące fundusz założycielski. 
 
2 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 (trzy tysiące) 

złotych, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki 
finansowe pozyskane przez Fundację w trakcie jej działania. 

 
 

§ 9 
 
1. Majątek Fundacji może pochodzić z:  
 

1.1 darowizn, spadków, zapisów, 
 
1.2 dotacji, subwencji oraz grantów, 

 
1.3 zbiórek publicznych, 

  
1.4 środków z majątku Fundacji (w tym z odsetek bankowych, z lokat, papierów 

wartościowych oraz z ruchomości i nieruchomości należących do Fundacji).  
 
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego mogą służyć wyłącznie 

prowadzeniu działalności pożytku publicznego  
 
3.  Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja może przeznaczać tylko na 

działalność pożytku publicznego  
 
4. Majątek pochodzący z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów może być 

wykorzystany na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli donatorów 
lub spadkobierców.  

 
 

§ 10  
 
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem 

Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji 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”. 
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2. Fundacja nie może  przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów 
lub 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 majątku na rzecz członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. 

 
4. Fundacją nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe. 

 
 
 
Rozdział IV: ORGANY FUNDACJI 
 
 

§ 11 
 

1. Władzami Fundacji są: 
 

1.1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, 
 

1.2.Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem 
 

2. Dodatkowym organem wspierającym realizację celów statutowych Fundacji może 
być Rada Programowa. 

 
 

§ 12 
Rada 

 
1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.  
 
2. Rada składa się z co najmniej dwóch członków. Rada wybiera ze swego grona 

Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. Członków pierwszego składu 
Rady powołują Fundatorzy na mocy jednomyślnej uchwały. Następnych członków 
Rady powołuje swą decyzją Rada. 

 
3. Członkiem Rady może być również Fundator. 
 
4. Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z 

nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej. 
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5. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 
6. Kadencja Rady trwa 5 lat. 
 
7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji na 

ręce Przewodniczącego Rady lub odwołania na mocy jednomyślnej uchwały podjętej 
przez pozostałych członków Rady. 

 
8. Do zadań Rady należy: 
 

8.1.wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 
 

8.2.nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, a w szczególności kontrola 
stanu majątkowego Fundacji, 

 
8.3.zatwierdzanie rocznych sprawozdań  z działalności Fundacji oraz 

udzielanie Zarządowi absolutorium, 
 

8.4.powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 
 

8.5.podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji, 
 

8.6.podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji. 
 
9. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia Rady odbywają się nie 

rzadziej niż raz do roku. 
 

9.1.Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek 
Zarządu zgłoszony na piśmie, w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 
9.2.Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności przynajmniej połowy składu Rady. W przypadku równego 
rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

 
9.3.Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. 

 
9.4.Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez 

niego inny członek Rady. 
 
10. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie (tj. bez wynagrodzenia), jednak 

mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów. 
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§ 13 
Zarząd 

 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
 
2. Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu i członków 

Zarządu. Pierwszy skład Zarządu powoływany jest na mocy jednomyślnej uchwały 
Fundatorów. Uchwała Fundatorów decyduje również o funkcji w Zarządzie 
sprawowanej przez daną osobę. Kolejne składy Zarządu powoływane są przez Radę. 
Rada podejmuje także decyzję o funkcjach sprawowanych w kolejnych Zarządach. 

 
3. Członkiem Zarządu może być również Fundator. 
 
4. W przypadku Zarządu dwuosobowego do reprezentowania Fundacji w sprawach 

majątkowych i niemajątkowych uprawniony jest każdy z członków Zarządu 
samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd liczy więcej osób, do reprezentacji Fundacji 
uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu albo dwaj członkowie Zarządu 
działający łącznie.  

 
5. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. 
 
6. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, odwołania przez Radę lub 

pisemnej rezygnacji złożonej przed upływem kadencji na ręce Przewodniczącego 
Rady. 

 
7. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Radzie. 

 
8. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 
9. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie wymienione czynności za wyjątkiem 

wyraźnie zastrzeżonych na rzecz Rady: 
 

9.1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
 
9.2. reprezentacja Fundacji w kontaktach zewnętrznych, 
 
9.3. realizacja celów statutowych, 
 
9.4. sporządzanie planów pracy i budżetu, 
 
9.5. zarządzanie majątkiem Fundacji, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, 

subwencji i dotacji oraz wszelkich innych form wsparcia finansowego i 
rzeczowego, 

 
9.6. zatrudnianie pracowników Fundacji i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 
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podpisywanie umów o pracę, zleceń, o dzieło oraz umów z wolontariuszami, 
 
9.7. wnioskowanie do Rady o zmianę Statutu, 
 
9.8. wnioskowanie do Rady o likwidację Fundacji, 
 
9.9. przedkładanie Radzie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, 
 
9.10. powoływanie uznaniowo  Rady Programowej. 

 
10. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają podjęcia Uchwały. 

Zarząd podejmuje też Uchwały na wniosek członków Zarządu. 
 
11. Zarząd podejmuje Uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu odbywają się 

stosownie do potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał. 
 

11.1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywny lub na 
wniosek któregokolwiek z członków Zarządu albo na wniosek Rady lub Rady  
Programowej. 

 
11.2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
 
11.3. Uchwały mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali 

prawidłowo powiadomieni, w sposób zwyczajowo przyjęty, o posiedzeniu 
Zarządu oraz porządku obrad. 

 
11.4. Dopuszcza się głosowanie pisemne lub z wykorzystaniem środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
 
11.5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy 

obecności przynajmiej połowy składu Zarządu. W przypadku równego 
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  

 
11.6. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. W protokole należy 

stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia Zarządu, wymienić uchwały, 
które były przedmiotem obrad i głosowania, przytoczyć treść powziętych 
uchwał oraz liczbę głosów oddanych przy każdym głosowaniu, z 
zaznaczeniem, czy głosowanie odbyło się z wykorzystaniem środków, o 
których mowa w p. 10.4. 

 
12. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz sprawuje funkcje kierownika zakładu 

pracy w stosunku do pracowników i pozostałych członków Zarządu, o ile zawarto z 
nimi umowę o pracę. 

 
13. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy; jeśli pełnią 

funkcje w Zarządzie społecznie są uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów 
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bezpośrednio związanych z pełnieniem funkcji 
 

 
§ 14 

Rada Programowa 
 

1. Zarząd może powołać Radę Programową i ustalić regulamin jej działania. 
 
2. W przypadku powołania Rady Programowej jest ona ciałem doradczym Zarządu - 

konsultuje i wspomaga Zarząd w realizacji celów Statutowych Fundacji. 
 
3. Rada Programowa składa się z co najmniej dwóch osób powoływanych i 

odwoływanych przez Zarząd. 
 
4. Rada Programowa powoływana jest na czas nieokreślony. 
 
5. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa na skutek śmierci, odwołania lub 

złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu. 
 
6. Posiedzenia Rady Programowej odbywają na wniosek jednego z jej członków lub 

Zarządu w miarę potrzeb, ale co najmniej raz na rok. 
 
7. W posiedzeniach Rady Programowej, z powiadomieniem w sposób zwyczajowo 

przyjęty wszystkich jej członków, mogą brać także udział członkowie Zarządu, Rady 
i Fundatorzy. 

 
8. Rada Programowa przekazuje wynik swoich prac w formie protokołu na ręce 

Zarządu. 
 
9. Członkowie Rady Programowej pełnią swoje funkcje społecznie, są jednak 

uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z pełnieniem 
funkcji. 

 
 
Rozdział V: ZMIANA STATUTU 
 
 

§ 15 
 
1. Zmiany Statutu mogą dotyczyć również celów dla których została powołana 

Fundacja. 
 
2. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada. 
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Rozdział VI: LIKWIDACJA FUNDACJI 
 
 

§ 16 
 
1. Fundacja ulega likwidacji w drodze uchwały Rady. 
 
2. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których Fundacja była 

ustanowiona, wyczerpania środków finansowych w majątku Fundacji lub gdy brak 
jest możliwości pozyskania nowych środków.  

 
3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator. 
 
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym fundacjom o 

podobnym celu działania. 


