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TEKST JEDNOLITY 
STATUTU  FUNDACJI  SINFONIA VARSOVIA 

 
 
 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§1 

Fundacja pod nazwą " FUNDACJA SINFONIA VARSOVIA " zwana dalej "F U N D A C J Ą", 
ustanowiona przez Franciszka Wybrańczyka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym 
sporządzonym przez notariusza Alicję Piątek w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. 
Karowej 7 dnia 5 czerwca 2000 r. repetytorium A nr 167.2000, działa na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz.203 z póz. zm.) oraz 
postanowień niniejszego statutu. 
 

§2 
Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§3 
Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 
 

§4 
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§5 
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

 
§6 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, a także przystępować do spółek i innych fundacji, jeżeli nie 
zmieni to celu jej działania. 

2. Decyzję o przystąpieniu do spółek lub innych fundacji podejmuje Zarząd w drodze 
jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 
§7 

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku oraz pieczęci podłużnej wskazującej jej 
nazwę i siedzibę . 

 
§8 

Fundacja może ustanawiać medale i wyróżnienia honorowe, które będą przyznawane wraz z 
innymi nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 
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Rozdział II 
 CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 
§9 

Celem Fundacji jest: 
1. inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć muzycznych w kraju i za granicą, ze 

szczególnym uwzględnieniem twórczości kompozytorów polskich. 
2. Promowanie młodych utalentowanych artystów w kraju i za granicą. 
3. Upowszechnianie wykonawstwa orkiestrowego, Polskiej Orkiestry Kameralnej oraz Orkiestry 

Sinfonia Varsovia 
 

§10 
Fundacja realizuje swoje cele przez: 
1.  nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 
       
a) organizowanie i finansowanie  corocznego Festiwalu Muzycznego w Warszawie i innych 

festiwali muzycznych oraz koncertów Polskiej Orkiestry Kameralnej oraz Orkiestry Sinfonia 
Varsovia 

b) promowanie młodych utalentowanych artystów w kraju i zagranicą oraz organizowanie dla 
nich nagrań muzycznych i koncertów. 

c) inicjowanie, organizowanie i finansowanie kursów artystycznych, projektów edukacyjnych 
oraz mistrzowskich klas instrumentalnych wspierających edukację muzyczną dzieci i 
młodzieży 

 
2.   działalność gospodarczą 

 
§11 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób 
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

 
 

Rozdział III 
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 
§12 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,- zł.(słownie dwa tysiące złotych). 
Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę l.000,- zł.(słownie  
jeden tysiąc złotych). 
 

§13 
Majątek Fundacji tworzony jest również z: 
1. Darowizn, spadków i zapisów. 
2. Subwencji i dotacji osób prawnych, fizycznych, instytucji rządowych i samorządowych. 
3. Dochodów ze zbiórek, aukcji organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz. 
4.  Dochodów z jej majątku ruchomego i nieruchomego. 
5. Odsetek bankowych. 
6. Działalności gospodarczej. 
 

§14 
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Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być użyte na realizację 
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
 

§15 
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. 
 

§16 
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej 
lub łącznej na znaczną sumę - wielkość sumy określa Zarząd Fundacji - mogą uzyskać, o ile 
wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. 
 

§17 
l. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów 

statutowych. 
2. Fundacja nie może: 
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej  
członków 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”, 
b) przekazywać  majątku Fundacji na rzecz  członków 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, 
c) wykorzystywać majątku Fundacji 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, 
d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą  członkowie 
organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

 
 

Rozdział IV 
ORGANY FUNDACJI 

 
§18 

1. Organami Fundacji są: 
a) Rada Fundacji, 
b) Zarząd Fundacji. 
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RADA FUNDACJI 
 

§19 
1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji ani 
pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej 
2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być osobami skazanymi wyrokiem prawomocnym za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe 
3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 
 

§20 
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków. 
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na 
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje 
Rada w drodze jednogłośnie podjętej uchwały. 
4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 
5. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i 
przewodniczy zebraniom Rady. 
6. Odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez 
pozostałych członków Rady i następuje w przypadku istotnego naruszenia przez członka Rady 
postanowień Statutu. 
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji członka lub śmierci 
członka Rady. 
8. W przypadku śmierci Fundatora pozostaje on honorowym członkiem Rady Fundacji. 

 
 

§21 
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu 

złożony na piśmie. 
3. W razie nieobecności Przewodniczącego, zebrania Rady zwołuje i przewodniczy im 

Wiceprzewodniczący Rady. 
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, chyba że 

statut stanowi inaczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub, pod 
jego nieobecność, Wiceprzewodniczącego. 

 
 

§22 
Do Rady Fundacji należy: 

1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.  
Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku złożenia przez członka Zarządu 
pisemnej rezygnacji lub istotnego naruszenia przez członka Zarządu postanowień Statutu. 

2. Ocena pracy Zarządu Fundacji. 
3. Występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji. 
4. Opiniowanie spraw przedłożonych jej przez Zarząd. 
5. Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji. 
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6. Opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie Zarządowi 
absolutorium. 

7. Kontrolowanie prawidłowości działalności statutowej Fundacji. 
8. Dokonywanie kontroli finansowej Fundacji. 
9. Podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych przez statut do kompetencji Rady. 

 
 

ZARZĄD FUNDACJI 
 

§23 
1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na 

trzyletnią kadencję. 
2. Członkiem Zarządu Fundacji może zostać tylko muzyk orkiestry Sinfonia Varsovia lub 

osoba  bezpośrednio pracująca na rzecz orkiestry. 
3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji. 
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
5. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie. 
6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 

§24 
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do 
kompetencji Rady Fundacji. 
 

§25 
Zarząd w szczególności: 

1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz. 
2. Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji. 
3. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy. 
4. Uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji. 
5. Sporządza roczne sprawozdania finansowe i przedstawia je Radzie Fundacji. 
6. Ustala regulamin Biura Fundacji. 

 
§26 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały 
wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W 
razie równości głosów decyduje głos Prezesa lub, pod jego nieobecność, Wiceprezesa. 
 

§27 
1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2, składają dwaj członkowie 

Zarządu, działający łącznie  w tym Prezes lub Wiceprezes lub osoba upoważniona przez 
Zarząd. 

2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do 10.000,- zł.(słownie 
dziesięć tysięcy złotych), oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać 
jednoosobowo Prezes, Wiceprezes lub osoba upoważniona przez Zarząd.  
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Rozdział V 
ZMIANA STATUTU 

 
§28 

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. 
 

§29 
1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej 

uchwały. 
2. Uchwała Zarządu w przedmiocie zmiany statutu Fundacji wymaga zatwierdzenia przez 

Radę Fundacji. 
 

 
Rozdział VI 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 

§30 
 

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność 
gospodarczą w zakresie: 
 
1.  Działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych 
2. Sprzedaży detalicznej nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 
3. Reklamy 
4. Działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych oraz wydawania nut, 
5. Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów 

 
 

§31 
1. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację lub wyodrębnione jednostki 
organizacyjne. 
2. Działalnością gospodarczą, którą prowadzi Fundacja, kieruje Zarząd. 
3. Zarząd Fundacji, powołując odpowiednie jednostki organizacyjne dla prowadzenia działalności 
gospodarczej, określa prawa i obowiązki ich kierowników, oraz regulaminy. 
4. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest jako dodatkowa w stosunku do działalności 
pożytku publicznego dochód z niej (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczona jest na 
działalność pożytku publicznego. 
 
 
 
 
 

Rozdział VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§32 

1. Fundacja może połączyć się 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. 
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§33 

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, 
przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 
§34 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w 
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 
 

§35 
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej 
uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 
 

§36 
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się Orkiestrze Sinfonia Varsovia. 
 

§37 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
 
Warszawa 22 czerwca 2012 
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