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STATUT FUNDACJI NOVA ARTE 

(tekst ujednolicony UCHWAŁĄ NR 05/2015 Zarządu i Rady Fundacji NOVA ARTE  
z dnia 04.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Fundacji NOVA ARTE) 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

„Fundacja Nova Arte” zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona została 

przez Andrzeja Zmeczerowskiego, syna Jana, zwanego dalej Fundatorem, aktem 

notarialnym pod numerem repertorium A nr 4151/2012 sporządzonym w dniu 

trzydziestym kwietnia 2012 roku przed Łukaszem Bielińskim, asesorem notarialnym, 

zastępcą notariusz Katarzyny Grajewskiej-Bartosz w Sopocie, w kancelarii przy ul. 

Podjazd 7/2; działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku  

o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 120, poz. 1268, z dnia 6 kwietnia 2001 r.) oraz 

postanowień niniejszego statutu. 

 

§ 2 

1. Fundacja nosi nazwę „ Nova Arte”. 

2. Fundacja ma osobowość prawną. 

3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. 

 

§3 

1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Gdańsk. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do 

spółdzielni i spółek oraz tworzyć spółki lub przystępować do już istniejących. 

5. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić 

działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej. 
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§ 4 

1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji. 

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru 

zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji. 

3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz  

z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym 

dla Fundacji. 

 

 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 5 

Fundacja realizuje następujące cele: 

 

Głównym celem Fundacji jest podnoszenie poziomu kultury muzycznej  

w społeczeństwie polskim przez upowszechnianie muzyki jako uniwersalnego 

medium umożliwiającego komunikację i dialog ponad granicami. Cel ten jest 

realizowany przez: 

1. Popularyzację muzyki, w tym muzyki chóralnej, a w szczególności muzyki 

współczesnej 

2. Promowanie twórczości młodych, polskich kompozytorów poprzez wykonywanie 

ich dzieł, 

3. Promowanie wykonawców muzyki współczesnej, 

4. Działanie na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego, rozwoju i popularyzacji 

kultury muzycznej w społeczeństwie, 

5. Promocję pośród społeczności lokalnej, w tym pośród dzieci i młodzieży, wiedzy  

o muzyce, a w szczególności o muzyce współczesnej, rozbudzanie zamiłowania 

do muzyki. 

6. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

pomiędzy społeczeństwami, poprzez propagowanie polskich osiągnięć w zakresie 

muzyki i kultury, 

7. Promocję metropolii trójmiejskiej, Regionu Pomorskiego i Polski w Europie i na 

świecie. 
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§ 6 

Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności przez: 

1. Organizowanie przedsięwzięć artystycznych w kraju i za granicą, 

2. Organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych i naukowych, 

3. Działalność propagatorską, informacyjną, wydawniczą, edukacyjną w zakresie 

kultury, a w szczególności muzyki, w tym muzyki współczesnej, 

4. Fundowanie nagrań muzycznych, wydań nut, partytur i książek o tematyce 

muzycznej,   

5. Współpracę z podmiotami działającymi w zakresie prezentacji oraz promowania 

artystów w Polsce i na rynkach zagranicznych, 

6. Współpracę z innymi fundacjami, organizacjami i instytucjami oraz uczelniami 

zarówno w kraju jak i za granicą na rzecz rozwoju i popularyzacji muzyki i kultury 

w ogóle, 

7. Wspieranie działań innych osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji; 

8. Uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych w szczególności 

edukacji kulturalnej i muzycznej; 

 

§ 7 

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych 

podmiotów prowadzących działalność zbieżną z działalnością Fundacji. 

2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

  

 

Rozdział III 

Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji 

 

§ 8 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski, czyli środki pieniężne i prawa 

majątkowe przekazane przez Fundatora w akcie założycielskim oraz środki 

finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez 

Fundację w trakcie jej działania. 

2. Źródłami finansowania Fundacji są: 

a. darowizny, dotacje, subwencje, spadki i zapisy;  
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b. środki budżetu państwa i samorządów, w szczególności na realizację zadań 

zleconych przez państwo i samorząd; 

c. dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji, loterii oraz akcji 

charytatywnych, 

d. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, dywidendy, dochody  

z papierów wartościowych, odsetki bankowe; 

e. inne wpływy. 

3. Majątek i dochody fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych 

Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności organizacyjnej Fundacji. 

4. Dochody z darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  

5. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa, za zgodą 

Fundatora, oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub  

o odrzucenia spadku. 

 

§ 9 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczeń majątkiem Fundacji  

w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji ani pracowników 

Fundacji, ani osób, które z tymi osobami pozostają w związku małżeńskim albo  

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku ani przekazywać składników 

swojego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji, pracowników 

Fundacji, albo ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie majątku następuje bezpłatnie lub  

na preferencyjnych warunkach. Nie dotyczy to sytuacji, w której wykorzystanie 

majątku na rzecz tych osób wynika bezpośrednio z celu statutowego Fundacji. 

3. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub 

usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów 

Fundacji, pracownicy Fundacji albo ich osoby bliskie. 
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Rozdział IV 

Fundator 

 

§ 10 

1. Fundatorowi, po powstaniu Fundacji przysługują uprawnienia przewidziane  

w niniejszym Statucie. 

2. W razie śmierci Fundatora przewidziane w niniejszym Statucie uprawnienia 

Fundatora wykonuje samodzielnie Prezes Fundacji lub inna osoba wskazana 

przez Fundatora w późniejszym testamencie. Zapisy Statutu dotyczące 

Fundatora stosuje się do takiej osoby odpowiednio. 

 

 

Rozdział V 

Organy Fundacji 

 

§ 11 

Organami Fundacji są: 

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem"; 

2. Rada Fundacji 

 

§ 12 

Zarząd Fundacji 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 członków. Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje 

Fundator na czas nieoznaczony. W przypadku odwołania Zarządu nowy Zarząd 

wybiera Rada Fundacji bezwzględną większością głosów. W przypadku 

rezygnacji któregoś z członków Zarządu, nowi członkowie są wybierani przez 

Radę Fundacji bezwzględną większością głosów. 

2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji 

bezwzględną większością głosów; dobrowolnego zrzeczenia się, skazania 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa gospodarcze oraz przeciwko 

zdrowiu i życiu lub śmierci. 

3. Fundator może wejść w skład pierwszego Zarządu.  
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4. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo.  

 

§ 13 

Prace Zarządu 

 

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, wybrany większością głosów spośród 

członków Zarządu. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie 

Członka Zarządu lub na żądanie Rady Fundacji. 

3. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy Członkowie Zarządu zostali 

powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad ogólnie przyjętą drogą 

komunikacji w czasie na co najmniej 2 tyg. przed posiedzeniem.  

4. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes. 

5. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały dotyczące działania Fundacji zwykłą 

większością głosów. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu. 

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej, niż raz 

na cztery miesiące. 

7. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół. Protokoły posiedzeń oraz głosy 

oddane na uchwały w trybie obiegowym są przechowywane przez Prezesa 

Zarządu w formie księgi protokołów. 

 

§ 14 

Zadania Zarządu 

 

Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach 

dotyczących Fundacji, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady 

Fundacji. 

 

Zarząd Fundacji w szczególności: 

1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz; 

2. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów; 

3. Sprawuje zarząd nad jej majątkiem; 

4. Wedle potrzeby zatrudnia pracowników Fundacji; 
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5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe; 

6. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji i przekazuje je właściwym 

podmiotom; 

7. Uchwala bieżące plany działania Fundacji. 

8. Propaguje cele, dla których Fundacja została ustanowiona. 

 

§ 15 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu lub 

Wiceprezes Zarządu. 

2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji 

określając zakres ich umocowania. 

 

§ 16 

Rada Fundacji 

 

1. Fundacja może utworzyć Radę Fundacji, w skład której może wejść Fundator. 

2. Członkowie Rady są zapraszani przez Zarząd; w przypadku pierwszego 

powołania Radę może powołać Fundator.  

3. Zapisy dotyczące Rady Fundacji przewidziane w niniejszym Statucie stosuje się 

tylko wówczas, gdy Rada Fundacji zostanie powołana do życia poprzez ustalenie 

jej składu. W skład Rady wchodzą minimalnie 2 osoby, a maksymalnie 

4. Powołanie do Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony i ustaje z chwilą 

rezygnacji członka Rady lub podjęcia przez Radę Fundacji bezwzględną 

większością głosów uchwały o odwołaniu członka. 

5. Nie można pełnić jednocześnie funkcji członka Zarządu i Rady Fundacji. 

6. Rada Fundacji stanowi organ nadzorczy Fundacji. 

7. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach nie rzadziej, niż raz na rok. 

8. Udział w pracach Rady Fundacji jest honorowy i nieodpłatny. 

  

§ 17 

Prawa i zadania Rady Fundacji 

 

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

1. Propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona; 
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2. Ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji; 

3. Zatwierdzanie bieżących planów działania Fundacji opracowanych przez Zarząd; 

4. Wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Fundatora i Zarząd; 

5. Wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji; 

6. Ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do rozdziału 

zgromadzonych środków; 

7. Nadzór nad działalnością Fundacji; 

8. Rozpatrywanie i opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności 

Fundacji oraz sprawozdań finansowych; 

9. Udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. 

 

§ 18 

Posiedzenia Rady Fundacji 

 

1. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego posiedzenia. 

2. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane na wniosek co najmniej dwóch 

Członków Rady Fundacji lub Zarządu. 

3. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeśli wszyscy jej Członkowie zostali 

powiadomieni ogólnie przyjętą drogą komunikacji na co najmniej 2 tygodnie 

przed posiedzeniem o miejscu, terminie oraz porządku obrad.  

4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych  

w obecności nie mniej niż połowy Członków Rady Fundacji. 

5. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół. 

6. W posiedzeniach Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć zaproszeni 

Członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Członków Rady 

Fundacji. 

7. Protokoły posiedzeń Rady Fundacji oraz głosy oddawane na uchwały 

podejmowane w trybie obiegowym są przechowywane przez Prezesa Zarządu 

Fundacji w formie księgi protokołów. 
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Rozdział VI 

Przepisy końcowe 

 

§ 19 

Połączenie Fundacji 

 

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach na warunkach 

określonych umową obu Fundacji. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zostać zmieniony cel 

Fundacji. 

3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w porozumieniu z Radą 

Fundacji. 

 

§ 20 

Zmiana Statutu 

 

1. Statut Fundacji może być zmieniony. Zmiana Statutu nie może dotyczyć celów 

powołania Fundacji.  

2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmują Zarząd i Rada 

Fundacji bezwzględną większością głosów. 

 

§ 21 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku 

Fundacji. 

2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd.  

3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu. 

4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane  

na rzecz innych działających w Polsce organizacji propagujących rozwój kultury 

muzycznej. 

 

§ 22 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy  

w Gdańsku. 
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Gdańsk, dnia 04 marca 2015 roku 

 

Tekst ujednolicony UCHWAŁĄ NR 05/2015 Zarządu i Rady Fundacji NOVA ARTE  

z dnia 04.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Fundacji NOVA 

ARTE 

 

 

Zarząd i Rada Fundacji NOVA ARTE 

 

Sebastian Wilczewski – Prezes Fundacji NOVA ARTE 

Sylwia Holeksa-Wilkowska – Wiceprezes Fundacji NOVA ARTE 

Paweł Nodzak – Wiceprezes Fundacji NOVA ARTE  

Andrzej Zmeczerowski – Rada Fundacji NOVA ARTE 

Agata Sierańska – Rada Fundacji NOVA ARTE 

Łukasz Górczyński – Rada Fundacji NOVA ARTE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


