
Statut Fundacji Eufonia 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§1 

Fundacja Eufonia (zwana dalej: Fundacją), została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 29 
lipca 2021 Repertorium: A Numer: 5813/2021 i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 
1984 roku o Fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) oraz na podstawie niniejszego statutu. 

 

§2 

1. Fundacja używa nazwy „Fundacja Eufonia”. 
2. Fundacja może posługiwać się również tłumaczeniem nazwy na język angielski. 
3. Fundacja może używać pieczęci z nazwą oraz posługiwać się innymi znakami 

identyfikacji graficznej. 

§3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

§4 

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§5 

Siedzibą Fundacji jest miasto Częstochowa. 
 

§6 

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest minister 
właściwy do spraw kultury. 

 
 
 

II. Cele i środki działania 

§7 

1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego z zakresu: 
1) działalności kulturalnej, artystycznej i oświatowo-wychowawczej, prowadzonej 

w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz klasyczne; 



2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – w tym zwłaszcza tradycji 
muzycznej; 

3) sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zwłaszcza z zakresu 
muzyki; 

4) promocji i organizacji wolontariatu; 
5) promocji Rzeczypospolitej za granicą; 
6) działalności dobroczynnej i charytatywnej; 
7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
8) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
9) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
10) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  
1) organizację koncertów, warsztatów, prowadzenie impresariatu; 
2) organizację wolontariatu – zwłaszcza wśród uczniów szkół muzycznych; 
3) wspieranie działalności kompozytorskiej; 
4) produkcję muzyczną; 
5) promowanie wartości chrześcijańskich oraz integralnego rozwoju człowieka; 
6) prowadzenie działalności edukacyjnej – również poprzez organizowanie 

pozaszkolnych form edukacji; 
7) prowadzenie działalności wydawniczej; 
8) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi 

i administracją rządową, a także podmiotami gospodarczymi. 
 

 

III. Organy Fundacji 

 

§8 

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

2. Zarząd kieruje pracami Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
3. Zarząd liczy od jednej do trzech osób. 
4. W skład Zarządu wchodzą: 

1) Prezes Fundacji; 
2) Wiceprezes Fundacji; 
3) Członek Zarządu. 

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Fundacji lub 
Wiceprezes Fundacji oraz Członek Zarządu działający łącznie. 

6. Gdy Zarząd jest jednoosobowy, do dokonania czynności prawnej z Prezesem Fundacji 
uprawniony jest ustanowiony przez Prezesa Fundacji pełnomocnik. 

7. Rada Fundacji jest fakultatywnym organem doradczym powoływanym przez Fundatora. 



8. Rada Fundacji liczy od trzech do piętnastu członków powołanych przez Fundatora lub 
– w razie śmierci Fundatora lub dokonanego przez niego upoważnienia – Prezesa 
Fundacji. 

9. Do powoływania organów Fundacji uprawniony jest Fundator, z zastrzeżeniem ust. 8 
in fine. 
 
 

§9 
 
1. Członkowie organów Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo i nieodpłatnie, mogą 

oni uzyskiwać zwrot uzasadnionych wydatków związanych ze sprawowaniem 
funkcji. 

2. Gdy sytuacja majątkowa Fundacji na to pozwala, z członkami Zarządu mogą zostać 
zawarte umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne. 
 

 

IV. Majątek Fundacji i działalność gospodarcza 

 

§10 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) 
oraz inne mienie oraz prawa nabyte przez Fundację w toku jej działania.  

2. Działalność Fundacji może być finansowana ze środków pochodzących między innymi  
z majątku własnego Fundacji: 

1) spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń 
majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji; 

2) wpływów ze zbiórek i imprez publicznych, organizowanych przez Fundację na podstawie 
odpowiednich zezwoleń; 

3) oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania 
obligacji skarbowych Skarbu Państwa; 

4) nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd; 
5) sprzedaży przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego; 
6) prowadzonej działalności gospodarczej. 

§11 

 
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych 

w przepisach prawa. W momencie powołania Fundacja nie prowadzi działalności 
gospodarczej.  



2. Decyzję o podjęciu i zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje 
w drodze uchwały Zarząd Fundacji. Wartość środków finansowych przeznaczonych na 
działalność gospodarczą nie będzie niższa niż 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). 

§12 

W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy jest oczywiste, że aktywa spadkowe 
przewyższają długi spadkowe. 

 

V. Zapisy końcowe 

§13 

1. Zmiana statutu może zostać dokonana uchwałą Fundatora. 
2. W razie śmierci Fundatora, zmiany statutu dokonuje Zarząd uchwałą podjętą 

jednogłośnie. 
3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje w drodze uchwały Fundator, a w razie jego 

śmierci  - Zarząd uchwałą podjętą jednogłośnie. 
4. W uchwale o likwidacji wskazuje się również likwidatorów – w razie braku wskazania, 

likwidatorem jest Prezes Fundacji. 

 

 

 
 


