Bydgoszcz, 13.06.2014r.
TEKST JEDNOLITY
STATUT
„MÓZG FOUNDATION FUNDACJA MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ I FORM INTERDYSCYPLINARNYCH”
z siedzibą w Warszawie
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Fundacja pod nazwą „MÓZG FOUNDATION - FUNDACJA MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ I FORM
INTERDYSCYPLINARNYCH”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym
sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Piotra Góreckiego w Bydgoszczy przy ul. Mostowej 1,
repertorium A nr 2030/2014 z dnia 22 maja 2014r. przez Sławomira Janickiego i Jakuba
Janickiego, zwanych dalej Fundatorami, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 o fundacjach oraz niniejszego statutu.
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.
§ 4.
Właściwym Ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister do spraw kultury.
§ 5.
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w
kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3.Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
4. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§ 6.
Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ZASADY FUNDACJI
§ 7.
1. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju muzyki współczesnej, improwizowanej i
eksperymentalnej oraz wszelkich form interdyscyplinarnych w sztuce.
2. Cele fundacji realizowane będą przez:
- organizację koncertów, wystaw, pokazów performance, festiwali, warsztatów, rezydencji
artystycznych, przedsięwzięć edukacyjnych;
- realizację nagrań audio i wideo oraz produkcję programów telewizyjnych, fonogramów i
innych publikacji poświęconych sztuce współczesnej;
- propagowanie idei swobodnej improwizacji i twórczości służącej rozwojowi intelektualnemu,
wolnej od obciążeń koniunkturalnych;
- współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i międzynarodowymi,
finansującymi działania w dziedzinach muzyki i sztukach interdyscyplinarnych;
- współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów
wymagających udział większej ilości NGO-sów;
- wspieranie artystów działających w przestrzeniach muzyki i sztuk interdyscyplinarnych;
ROZDZIAŁ 3
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 8.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a dochody z jej prowadzenia przeznaczane
są na działalność statutową Fundacji.
§ 9.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych
wniesiony przez Fundatorów, z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność
gospodarczą oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku
jej działania.
§ 10.
1. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami wyłącznie na realizację celów
statutowych.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
§ 11.
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
2. środków budżetu państwa i samorządów, w szczególności na realizację zadań zleconych
państwa i samorządu;

3. subwencji osób prawnych;
4. dochodów ze zbiórek publicznych;
5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych przekazanych
Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie;
6. środków finansowych pochodzących z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych;
7. prowadzonej działalności gospodarczej;
8. działalność gospodarcza Fundacji odbywać się może w zakresie:
–

działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką PKD: 90.0;

–

działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi PKD:
59.1;

–

działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD: 59.2;

–

przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi PKD: 63.1;

–

reklama PKD: 73.1

–

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne PKD: 56;

–

pozaszkolne formy edukacji artystycznej PKD: 85.52;

–

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana PKD: 74.90.Z;

–

hotele i podobne obiekty zakwaterowania PKD: 55.1;
§ 12.

Dochody z darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 13.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 14.
Niedozwolonym jest:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
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”.
2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to
przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
4. Dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
ROZDZIAŁ 4
WŁADZE FUNDACJI
§ 14
1. Władzę w Fundacji stanowi Zarząd Fundacji składający się z dwóch osób powoływanych na
czas nieoznaczony.
2. Pierwszy Zarząd Fundacji stanowią jej fundatorzy:
- Sławomir Janicki – Prezes Zarządu
- Jakub Janicki – Wiceprezes Zarządu
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci członka Zarządu lub złożenia
pisemnej rezygnacji na ręce drugiego z członków Zarządu.
4. W przypadku ustania członkostwa drugi z członków Zarządu powołuje następcę na miejsce
ustępującego Członka Zarządu.
§ 15
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 16
Do zadań i kompetencji Zarządu należy:
1. opracowanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji;
2. planowanie i realizowanie przedsięwzięć oraz wpływów i wydatków związanych z
działalnością statutową;
3. zarządzanie majątkiem Fundacji;
4. zawieranie umów w imieniu Fundacji;
5. zatrudnianie pracowników i współpracowników Fundacji;
6. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
7. sporządzanie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji i podanie
sprawozdania do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez
zainteresowane podmioty;
8. sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zawierającego w szczególności bilans
Fundacji oraz rachunek wyników Fundacji i podanie sprawozdania do publicznej wiadomości w
sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez zainteresowane podmioty;

§ 17
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu z zastrzeżeniem treści
§ 21 Statutu.
§ 18
Umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz umowy o pracę mogą być podpisywane przez jednego z
członków Zarządu.
§ 19
Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie w obecności całego składu Zarządu Fundacji, a przy
równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 20
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i są protokołowane.
ROZDZIAŁ 5
ZMIANA STATUTU
§ 21
Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji dla których Fundacja została
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim Fundacji.
§ 22
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
ROZDZIAŁ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
3 Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Zarząd Fundacji przeznaczy na rzecz działających w
Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach statutowych, niedziałających w celach
zarobkowych.

