STATUT
Fundacji “Fundacja Filharmonii Warszawskiej”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą “Fundacja Filharmonii Warszawskiej” zwana dalej w
skrócie “Fundacją” ustanowiona została aktem notarialnym Rep.A-3566/91 z
dnia 20 września 1991 r. Fundacja działa w oparciu o ustawę z dnia 6 kwietnia
1984 r. O fundacjach (DzU Nr 46 poz. 203 z 1991 r.) oraz niniejszy statut.
§ 2
Fundacja ma swoją siedzibę w Warszawie.
§ 3
Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza
granicami Kraju.
§4
Fundacja powołana została do życia na czas nieograniczony.
§5
Fundacja jest osobą prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.
Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru fundacji.
§6
Fundacja ma charakter otwarty. Mogą do niej przystępować, po wniesieniu
wkładu materialnego, osoby fizyczne i prawne z kraju i z zagranicy.
§7
Fundacja może połączyć z inną fundacją o zbieżnych celach.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§8
Celem Fundacji jest ochrona dotychczasowego dorobku 100 lat istnienia

Filharmonii Narodowej oraz rozszerzenia kontaktów kulturalnych Filharmonii
Narodowej za granicą.
§9
Fundacja realizuje swój cel dostępnymi środkami a w szczególności poprzez:
•

inicjowanie, finansowanie i organizowanie w Filharmonii Narodowej
koncertów
artystów z całego świata, zarówno młodych jak i tych o
ustalonej, światowej renomie,

•

pomoc w organizacji i finansowaniu przedsięwzięć służących
kultywowaniu tradycji muzyki polskiej oraz upowszechnianiu osiągnięć
muzyki i sztuk plastycznych całego świata,

•

wspieranie działań krzewiących współczesną twórczość muzyczną,

•

pomoc w finansowaniu zakupów instrumentów muzycznych oraz innego
wyposażenia niezbędnego dla modernizacji Filharmonii Narodowej,

•

wykorzystywanie gmachu Filharmonii Narodowej do organizowania
wystaw polskiego i światowego malarstwa, grafiki i rzeźby,

•

pomoc w organizacji i finansowaniu przedsięwzięć mających na celu
rozszerzanie wymiany kulturalnej Filharmonii Narodowej z ośrodkami
twórczymi na całym świecie,

•

inicjowanie i popieranie działalności wydawniczej, fonograficznej,
filmowej i innej mającej na celu utrwalenie dorobku Filharmonii
Narodowej,

•

inicjowanie i finansowanie prac naukowo-badawczych poświęconych
historii Filharmonii Narodowej,

•

finansowanie przedsięwzięć mających na celu utrzymanie w sprawności i
modernizację budynku Filharmonii Narodowej,

•

fundowanie stypendiów artystycznych.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 10
Majątek Fundacji stanowią – Fundusz założycielski w kwocie 15.000.000 zł
(piętnaście milionów) oraz inne dochody.
§ 11

Fundacja może czerpać dochody z następujących źródeł:
1.dotacji, darowizn, spadków i zapisów osób prawnych i fizycznych z kraju i
zagranicy, zarówno rzeczowych jak i finansowych w złotych polskich oraz w
dewizach,
2.zbiórek i imprez publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
3.dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych w tym
odsetek bankowych od wkładów pieniężnych,
4.działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację zgodnie ze statutem.

§ 12
Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację statutowych celów Fundacji w
tym na pokrycie kosztów jej utrzymania oraz prowadzenie działalności
gospodarczej.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 13
Organami Fundacji są:
Rada Fundacji
Zarząd Fundacji.
§ 14
1.Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków powoływanych na
okres 3 lat. Członków Rady powołuje fundator.
Upływ kadencji nie jest przeszkodą do dalszego uczestnictwa w Radzie
Fundacji w przypadku ponownego powołania.
2.W skład Rady z urzędu wchodzi fundator, który pełni funkcję
przewodniczącego Rady Fundacji. W czasie jego nieobecności funkcję tę
pełni przedstawiciel fundatora.
3.Pozostałe funkcje w Radzie Fundacji oraz organizację jej pracy określa
ustalony przez Radę Fundacji regulamin.

4.Członkiem Rady Fundacji nie może być członek Zarządu Fundacji.
5.Udział Rady w pracach Fundacji jest honorowy.
§ 15
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1.zatwierdzanie przedstawionych
programów działania Fundacji,

przez

Zarząd

rocznych

i

wieloletnich

2.powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesa oraz członków Zarządu,
3.nadzór nad bieżącą działalnością
Zarządu Fundacji, rozpatrywanie
corocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdania
finansowego, udzielanie Zarządowi absolutorium.
Rada może biegłemu rewidentowi zlecić wydanie opinii o sprawozdaniu
finansowym Fundacji chociażby działalność Fundacji nie stwarzała obowiązku
poddania badaniu sprawozdania finansowego Fundacji przez biegłego
rewidenta,
4.inspirowanie pożądanych kierunków działania Fundacji,
5.podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną Fundacją o zbieżnych lub
pokrewnych celach oraz decyzji o likwidacji Fundacji,
6.ustalenie organizacji wewnętrznej Fundacji, tworzenie i likwidacja jednostek
organizacyjnych Fundacji, które będą realizowały działalność gospodarczą,
7.podejmowanie decyzji w sprawach przystąpienia Fundacji do spółek prawa
handlowego oraz o utworzeniu spółki z o.o.
8.zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu,
9.wykonywanie innych zadań określonych w poszczególnych przepisach statutu.

§ 16

1.Zarząd Fundacji składa się z prezesa i wiceprezesa i jest powołany na czas
nieokreślony.
Zarząd powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
2.W miarę potrzeb skład Zarządu może być rozszerzony o jednego do trzech
członków. Członków Zarządu powołuje na czas nieokreślony oraz odwołuje
Rada Fundacji.
3.Członkowie Zarządu pracują społecznie bądź są zatrudniani w Fundacji na

podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia.
Członkom Zarządu pracującym społecznie przysługuje zwrot kosztów
poniesionych w związku z udziałem w pracach Zarządu. Zwrot kosztów może
być ustalany ryczałtowo.
4.Zawieranie umów o pracę z Zarządem należy do kompetencji Rady Fundacji.

§ 17
Do zadań Zarządu należy:
1.bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celami, statutem i
obowiązującymi przepisami prawa,
2.przedstawianie Radzie Fundacji rocznych oraz wieloletnich planów rozwoju
Fundacji,
3.reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
4.wykonywanie uchwał Rady Fundacji,
5.prowadzenie wszelkich spraw finansowo gospodarczych i rozliczanie się z
nich,
6.sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji na koniec roku
kalendarzowego ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków
finansowych i innych zasobów majątkowych i przedkładanie ich do
zatwierdzenia Radzie Fundacji,
7.udzielanie pełnomocnictw w ramach posiadanych uprawnień,
8.zaciąganie kredytów bankowych,
9.wykonywanie innych zadań określonych w przepisach statutu.
§ 18
Do składania oświadczeń woli za Fundacje wymagane jest łączne działanie
prezesa i wiceprezesa lub prezesa i członka Zarządu. W sprawach ze stosunku
pracy funkcję kierownika zakładu pracy pełni prezes Zarządu.
§ 19
1.Decyzje organów Fundacji zapadają w formie uchwał o połączeniu lub
likwidacji Fundacji, albo zmiany jej statutu, które mogą być podjęte
większością 2/3 głosów.
2.Do prawomocności uchwał organów Fundacji wymagana jest obecność co
najmniej połowy składu ich członków.

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 20
1.Celem działalności gospodarczej Fundacji jest uzyskiwanie środków na
realizację celów statutowych Fundacji.
2.Fundacja realizuje działalność gospodarczą poprzez wyodrębnione jednostki
organizacyjne prowadzące działalność usługową, pedagogiczną, handlową,
produkcyjną między innymi poprzez:
- organizowanie imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
- wykorzystywanie gmachu Filharmonii Narodowej do organizowania wystaw,
akcji, salonów sprzedaży polskiego i światowego malarstwa, grafiki, rzeźby,
- prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej, filmowej i innej,
- organizowanie przedsięwzięć mających na celu rozszerzanie wymiany
kulturalnej Filharmonii Narodowej z ośrodkami twórczymi na całym świecie,
- prowadzenie poradnictwa i pośrednictwa w zakresie naprawy, konserwacji,
sprowadzania instrumentów i akcesoriów muzycznych.
3.Kierowników, ich zastępców, głównego księgowego, wyodrębnionych
jednostek organizacyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej
angażuje prezes Zarządu.
4.Zakres działalności gospodarczej wyodrębnionych jednostek i ich zewnętrzną
organizację określają regulaminy zatwierdzone przez Zarząd.
5.Wielkość zatrudniania, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na
wynagrodzenia określa Zarząd stosownie do potrzeb i możliwości realizacji
celów Fundacji w oparciu o plany zatwierdzone przez Radę Fundacji.
§ 21
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 22
Statut niniejszy może być zmieniany a także zastąpiony innym. Decyzja w tej
sprawie należy do Rady Fundacji i jest podejmowana w trybie określonym w §
19. Zmiana statutu nie może jednak dotyczyć celu Fundacji.
§ 23
Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

Warszawa, październik 1992 r.

