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STATUT FUNDACJI 
WYTWÓRNIA ZDARZEŃ SONOKINETYCZNYCH 

(tekst jednolity z dn. 18.12.2017) 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Art. 1 

Fundacja pod nazwą „Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych” ‐ zwana dalej Fundacją ‐ ustanowiona została aktem 
notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie w dniu 19 października 2017 i działa na podstawie 
ustawy o fundacjach i niniejszego statutu. 
 

Art. 2 
Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

Art. 3 
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn. 
2. W miejscowościach innych niż miejsce jej siedziby Fundacja może tworzyć Oddziały Fundacji. 
 

Art. 4 
1. Obszarem działania Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
3. Fundacja powołana jest na czas nieograniczony. 
 

Art. 5 
Fundacja może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji, towarzystw i stowarzyszeń o 
zbliżonych celach. 
 

Art. 6 
Nadzór nad działaniami Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
 
 
ROZDZIAŁ II 
CELE I FORMY DZIAŁANIA 
 

Art. 7 
Celem Fundacji jest promowanie muzyki nowej i form ruchowych (choreograficznych) poprzez inicjowanie, 
wspieranie i realizowanie programów i projektów naukowo‐badawczych, wydawniczych, artystycznych i 
edukacyjnych, a w szczególności: 
1) realizację, propagowanie i wspieranie idei projektów artystycznych i edukacyjnych. 
2) propagowanie i realizowanie wydarzeń artystycznych w środowiskach o ograniczonym dostępie do kultury 
(mieszkańcy miejscowości odległych od centrów kulturalnych, osoby niepełnosprawne, ludzie starsi, dzieci),  
3) propagowanie i realizację idei mecenatu artystycznego,  
4) propagowanie i wspieranie idei społecznych działań artystycznych w szczególności muzycznych i tanecznych, 
5) wspieranie działalności związanej z konstruowaniem instrumentów, instalacji muzycznych i ruchowo‐muzycznych 
(sonokinetycznych), 
6) promowanie działalności artystów, naukowców, pedagogów, producentów zajmujących się muzyką nową i 
formami ruchowymi, prezentowanie ich dorobku oraz kształtowanie warunków dla rozwoju ich działalności, 
7) wspieranie działań edukacyjnych i tworzenie warunków materialnych oraz organizacyjnych dla kształtowania 
nowych form oświaty muzycznej i tanecznej, 
8) wspieranie idei arteterapii, 
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9) tworzenie warunków dla integracji życia artystycznego i naukowego oraz wymiany doświadczeń w wymiarze 
ogólnopolskim i międzynarodowym, 
10) wspieranie rozwoju fonografii, 
11) propagowanie i wspieranie nowoczesnej organizacji rynku muzycznego. 
 

Art. 8 
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
1) organizowanie, współorganizowanie oraz finansowanie, koncertów, festiwali i kursów interpretacji ruchowej 
muzyki, instalacji sonokinetycznych (dźwiękowo‐ruchowych), spektaki muzycznych, przedstawień, performensów 
etc. 
2) wspieranie, udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowanie działalności koncertowej, impresaryjnej, 
wydawniczej, fonograficznej i wystawienniczej oraz samodzielne wydawanie czasopism, książek i innych publikacji 
oraz wydawnictw fonograficznych i multimedialnych, 
3) pozyskiwanie sponsorów wspierających finansowo lub rzeczowo realizację celów statutowych i poszczególnych 
działań Fundacji, 
4) zakup instrumentów muzycznych i udostępnianie ich na potrzeby działalności artystycznej oraz edukacyjnej, 
5) dofinansowywanie zakupu instrumentów, akcesoriów i materiałów muzycznych i tanecznych przez osoby 
fizyczne i instytucje, 
6) prowadzenie własnych witryn internetowych, 
7) finansowanie, współprodukcję i samodzielną produkcję programów radiowych i telewizyjnych. 
8) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej, 
9) przyznawanie nagród i fundowanie stypendiów, 
10) udzielanie pomocy organizatorskiej i materialnej osobom i jednostkom organizacyjnym realizującym cele 
Fundacji. 
 

Art. 9 
Przy realizacji celów statutowych Fundacja współpracuje z organami władzy i administracji państwowej, 
samorządowej, placówkami kulturalnymi, naukowymi i oświatowymi oraz innymi podmiotami w kraju i za granicą. 
 

Art. 10 
1. W celu realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 
2. Działalność gospodarcza służy pozyskiwaniu środków na realizację celów statutowych bądź bezpośredniej 
realizacji tych celów, jeśli z ich osiągnięciem wiąże się konieczność podjęcia określonych działań o charakterze 
gospodarczym. 
3. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej nie może wykraczać poza rozmiary służące realizacji celów 
statutowych Fundacji. 
4. Środki uzyskane przez Fundację w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów 
statutowych Fundacji oraz pokryciu kosztów jej działalności. 
5. Działalność gospodarcza Fundacji może polegać w szczególności na: 
a) organizacji koncertów, festiwali i innych form prezentacji artystycznych, 
b) produkcji programów radiowych i telewizyjnych, 
c) produkcji nagrań muzycznych, 
d) produkcji materiałów audio‐wizualnych i multimedialnych, 
e) świadczeniu usług reklamowych, 
f) świadczeniu usług związanych z wykorzystaniem internetu, 
g) świadczeniu usług konsultingowych, 
h) nabywaniu praw autorskich i udzielaniu licencji na ich wykorzystanie, 
i) świadczeniu usług polegających na reprezentowaniu wykonawców w stosunku do osób trzecich, 
j) sprzedaży biletów na koncerty muzyczne i spektakle, 
k) wydawaniu książek, periodyków, materiałów konferencyjnych i innych publikacji, 
l) przygotowywaniu edycji i wydawaniu materiałów muzycznych, 
m) świadczeniu usług edytorskich i usług związanych z przygotowaniem publikacji do druku, 
n) wydawaniu płyt oraz innych publikacji audio‐wizualnych i multimedialnych na nośnikach cyfrowych, 
o) udostępnianiu nagrań muzycznych za pośrednictwem internetu. 
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ROZDZIAŁ III 

MAJĄTEK FUNDACJI 
 

Art. 11 
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez fundatorów w wysokości 1500 złotych oraz środki 
finansowe i dewizowe, środki rzeczowe, nieruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej 
działalności. Rejestr składników mienia prowadzi Zarząd Fundacji. 
 

Art. 12 
Dochodami Fundacji są: 
1) darowizny, subwencje, spadki i zapisy od osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych, 
2) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji, 
3) odsetki od depozytów, 
4) dotacje, 
5) środki przeznaczone na realizację zadań zleconych przez instytucje publiczne, 
6) wpływy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 
7) inne wpływy. 
 

Art. 13 
Dochody Fundacji przeznacza się na realizację celów statutowych w wysokości i proporcjach określonych przez 
Radę Fundacji. 
 

Art. 14 
Fundacja nie może: 
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do fundatorów, członków Zarządu 
lub Rady Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi wymienione osoby pozostają w związku małżeńskim 
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, 
2) przekazywać swojego majątku na rzecz osób wymienionych w ust. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
3) wykorzystywać swój majątek na rzecz osób wymienionych w ust. 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych Fundacji, 
4) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby 
wymienione w ust. 1. 
 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
ORGANY FUNDACJI 

 
Art. 15 

Organami Fundacji są:  
1) Rada Fundacji, 
2) Zarząd Fundacji. 
 

Art. 16 
1. W skład Rady Fundacji wchodzą fundatorzy założyciele, którzy nie wchodzą w skład innych organów Fundacji. 
2. Rada Fundacji może powołać nowych członków w drodze uchwały podjętej jednogłośnie. 
3. Rada Fundacji liczy od 1 do 3 osób. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata. 
4. Mandat członka Rady wygasa w przypadku: 
1) złożonej na piśmie rezygnacji, 
2) śmierci, 
3) odwołania, 
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4) wyboru na stanowisko członka innych organów Fundacji. 
5. Fundator założyciel, który przestał być członkiem innych organów Fundacji staje się automatycznie członkiem 
Rady Fundacji chyba, że złoży rezygnację bądź zostanie odwołany w trybie przewidzianym w ust. 4 pkt 3. 
6. Fundator założyciel, który staje się członkiem Rady Fundacji w trybie przewidzianym w ust. 5 nie bierze udziału w 
głosowaniu nad uchwałami dotyczącymi kontroli i oceny działalności organów Fundacji za okres, w którym był ich 
członkiem. 
7. Odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku zaprzestania przez niego uczestnictwa w działaniach Rady 
Fundacji lub podjęcia przez niego działań godzących w dobro Fundacji. Uchwała Rady Fundacji podjęta zostaje 
jednogłośnie, po uprzednim wysłuchaniu przez Radę Fundacji członka, którego uchwała ma dotyczyć. Członek ten 
nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą. 
8. Funkcje członków Rady Fundacji sprawowane są honorowo. Rada może jednak przyznać zwrot koniecznych 
wydatków poczynionych przez członków Rady przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji. 
 

Art. 17 
Z wyjątkiem wypadków przewidzianych w statucie uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej połowy członków Rady. 
 
 

Art. 18 
1. Posiedzeniami Rady kieruje jej Przewodniczący. 
2. Przewodniczącego Rady Fundacji wybierają obecni na posiedzeniu członkowie Rady Fundacji. 
3. Przewodniczącym Rady Fundacji może być tylko członek Rady Fundacji. 
4. Mandat Przewodniczącego wygasa jednak nie wcześniej niż z wyborem nowego Przewodniczącego. 
5. Funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji można powierzać tej samej osobie wielokrotnie. 
6. Przewodniczący Rady Fundacji nadzoruje działania Zarządu, a w szczególności realizację uchwał Rady Fundacji 
oraz wykonywanie zadań zleconych Zarządowi przez Radę Fundacji. 
 

Art. 19 
1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 
2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący. 
3. W sprawach nie cierpiących zwłoki posiedzenie Rady Fundacji może zwołać Zarząd z własnej inicjatywy lub na 
wniosek członka Rady Fundacji. 
4. Przebieg posiedzenia Rady Fundacji reguluje uchwalony przez nią regulamin. 
 

Art. 20 
Do zakresu kompetencji Rady Fundacji należą wszelkie czynności zastrzeżone dla niej w statucie, a także: 
1) wytyczanie ogólnych kierunków i strategii działalności Fundacji, 
2) inicjowanie programów i planów działania, 
3) zatwierdzanie rocznych projektów działalności Fundacji, 
4) składanie wniosków w sprawie przyznawania nagród, stypendiów i pomocy doraźnej, 
5) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i jego członków oraz ich ocena, 
6) przyjmowanie i rozpatrywanie okresowych sprawozdań i wniosków Zarządu w tym sprawozdań finansowych oraz 
ich ocena, 
7) nadzór i kontrola bieżącej działalności Zarządu, kontrola realizacji przez Zarząd uchwał własnych Zarządu, uchwał 
Rady Fundacji oraz zadań zleconych Zarządowi przez Radę Fundacji, a także zadań i zobowiązań wynikających z 
przepisów prawa lub zawartych umów, 
8) dokonywanie zmian w statucie, 
a. zmiany Statutu nie mogą naruszać celów Fundacji. 
b. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o zmianie Statutu jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady.  
 

Art. 21 
1. Zarząd składa się z nie więcej niż 5 członków. 
2. W skład Zarządu wchodzą Prezes oraz członkowie. 
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3. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Członków Zarządu Rada Fundacji 
powołuje i odwołuje po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu lub na jego wniosek. 
4. Prezes oraz członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo lub odpłatnie. Wynagrodzenie członków Zarządu 
ustala Rada Fundacji. 
5. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 
 

Art. 22 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z 
własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu.  
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności Prezesa. W razie równej ilości głosów 
rozstrzyga głos Prezesa.  
 

Art. 23 
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz. 
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności: 
1) przygotowywanie i realizacja rocznych planów działania Fundacji, w tym przygotowywanie planu finansowego i 
projektu budżetu, 
2) przygotowywanie i przedstawianie Radzie Fundacji corocznych sprawozdań za rok ubiegły, 
3) tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji oraz określanie ich struktury i zakresu działania, 
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Fundacji oraz ustalanie ich wynagrodzenia, 
5) powoływanie pełnomocników Fundacji, działających w jej imieniu w określonych sprawach i na określonym 
terenie, 
6) przyjmowanie darowizn finansowych i rzeczowych od osób prawnych i fizycznych, 
7) prowadzenie rejestru składników mienia, 
8) kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji; 
9) przyznawanie dotacji i subwencji ze środków Fundacji; 
10) podejmowanie zobowiązań w imieniu Fundacji; 
11) przyznawanie nagród, stypendiów i pomocy doraźnej oraz określanie ich wysokości, 
12) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji Fundacji oraz dokumentacji jej jednostek organizacyjnych, 
13) wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Fundacji. 
 

Art. 24 
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. 
 

Art. 25 
1. Obsługę działalności Zarządu prowadzi Biuro Fundacji. 
2. Strukturę i zasady funkcjonowania Biura Fundacji ustali Zarząd.  
 

Art. 26 
1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących do zadań 
fundacji. 
2. Zakres pełnomocnictwa określa uchwała Zarządu. Uchwała ta do swej skuteczności wymaga zatwierdzenia jej 
przez Radę Fundacji. 
 
 

Art. 27 
1. Dla realizacji celów statutowych w miejscowościach innych niż miejsce siedziby Fundacji mogą zostać utworzone 
oddziały Fundacji.  
2. Oddziały Fundacji tworzy i likwiduje Zarząd, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Fundacji. 
3. Oddziały są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi.  
4. Zakres i zasady działania oddziałów określi uchwała Zarządu. Uchwała ta do swej skuteczności wymaga 
zatwierdzenia jej przez Radę Fundacji. 
5. Obsługę działalności Oddziału może prowadzić Biuro Oddziału.  
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ROZDZIAŁ V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Art. 28 

1. Rada Fundacji może dokonać połączenia Fundacji z inną fundacją albo jej podziału na dwie lub więcej fundacji. 
2. Przy połączeniu lub podziale Fundacji muszą być zachowane główne cele Fundacji. 
3. Przy połączeniu i podziale Fundacji zastosowane mają być przepisy o tworzeniu i likwidacji fundacji. 
 

Art. 29 
1. Rada Fundacji może podjąć uchwałę o likwidacji Fundacji i wyznaczyć jej likwidatorów. 
2. Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji, winien być przeznaczony organizacji realizujących zadania zbieżne z 
celami statutowymi Fundacji działającymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
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