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STATUT 

FUNDACJI PRIMUZ 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
Nazwa Fundacji 

Fundacja pod nazwą „Primuz.”, zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez 
Fundatora: Cezarego Saneckiego aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza  Sylwię 
Belkę w jej Kancelarii Notarialnej  rep. A nr 1728/2019,  na podstawie ustawy z 6.04.1984r o 
fundacjach  (DZ.U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień 
niniejszego Statutu. 

§ 2 
Teren działania, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicą. 
2. Siedzibą Fundacji jest Miasto Łódź. 
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe 

placówki terenowe. 
4. Fundacja może posiadać oddziały za granicą. 

§ 3 
Czas trwania 

             Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

Rozdział II 
Przedmiot działania Fundacji 

§ 4 
Cele i formy działania Fundacji 

1. Celem Fundacji jest tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, zaspokajanie 
potrzeb i dążeń kulturalnych publiczności z Łodzi i z Polski oraz godne 
reprezentowanie kultury polskiej za granicą. 

2. Fundacja może wspierać inne instytucje i organizacje, których działalność jest 
zbieżna z celami Fundacji. 

3. Fundacja realizuje swoje cele wymienione w § 4 ust.1 poprzez: 

 

a) Promowanie polskiego dziedzictwa muzycznego w kraju i za granicą, 
b) Tworzenie warunków dla rozwoju artystycznego młodych, utalentowanych muzyków, 
c) Czynny udział w życiu kulturalnym Gminy Miasta Łódź  
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d) Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Łodzi i występowanie na 
ich rzecz, 

e) Dokumentowanie swej działalności poprzez utrwalenie dźwiękowe arcydzieł polskiej i 
światowej literatury muzycznej oraz osiągnięć jej wybitnych wykonawców, 

f) Tworzenie warunków dla edukacji muzycznej i wychowanie przez sztukę, ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji muzycznej młodzieży,  

g) Tworzenie warsztatów i  kursów muzycznych dla wyróżniających się 
instrumentalistów, 

 
4. Współpraca określona w § 4 ust. 2 może polegać w szczególności na: 

a) współpracy z placówkami kulturalnymi, innymi fundacjami oraz organizacjami, a 
także osobami fizycznymi; 

b) przekazywaniu podmiotom wymienionym w § 4 ust. 4, ppkt. a), środków 
finansowych, papierów wartościowych i inne składników swego majątku lub 
zakupuje dla tych podmiotów potrzebne dla ich działalności urządzenia                   
i materiały; 

c) uczestnictwie w finansowaniu i organizowaniu przedsięwzięć zmierzających do osiągnięcia 
celów Fundacji razem z podmiotami wymienionymi w § 4 ust. 4 ppkt. a). 

 
5.  Fundacja 

a) nie udziela pożyczek, oraz nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem  fundacji w stosunku do    
członków organów lub pracowników oraz osób z   którymi pracownicy pozostają w związku 
małżeńskim  we wspólnym pożyciu albo stosunku  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
proste, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związani 
z tytułu przysposobienia, opieki  lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi” 

b) nie przekazuje majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli 
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na  preferencyjnych warunkach . 

c) nie wykorzystuje majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika z celu fundacji 

d) nie zakupuje na szczególnych warunkach towarów lub usług od podmiotów w których 
uczestniczą członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich 

6. Szczególnym sposobem realizacji celów fundacji jest powołanie i utrzymywanie orkiestry 
Primuz, która realizuje cele fundacji poprzez organizację koncertów kameralnych, recitali, 
udział w festiwalach muzycznych w oparciu o zawodowych twórców, artystów i 
wykonawców oraz poprzez inne formy aktywności artystycznej, promocyjnej, w tym również 
produkcję filmową, telewizyjną, fonograficzną, multimedialną, przy uwzględnieniu 
podstawowego celu działalności. 
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7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, po podjęciu stosownej uchwały 
wyrażającej na to zgodę przez radę fundacji. Działalność gospodarcza fundacji może być 
prowadzona na następujących polach: 

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

59.11.Z  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów  
  telewizyjnych. 

59.20.Z  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. 

 

Fundacja może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej po zarejestrowaniu tego 
faktu przez sąd rejestrowy. 

8. Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa 
narodowego 

 

Rozdział III 

Majątek Fundacji 

 
§ 5 

Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2500 złotych (dwa tysiące 
pięćset złotych),   przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki 
majątkowe nabyte    w trakcie działalności Fundacji. 

2. Z środków pozyskanych w trakcie działania Fundacji, Zarząd może przeznaczyć środki na 
prowadzenie działalności gospodarczej fundacji w kwocie nie mniejszej niż  1000,00zł. Przy 
czym wielkość środków nie może przekroczyć  wartości majątku Fundacji. Wysokość 
majątku przeznaczonego na działalność gospodarczą oraz zasady jej prowadzenia określi 
uchwała rady fundacji. 

§ 6 
Dochody Fundacji 

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą       
w szczególności z: 

a) darowizn, spadków, zapisów; 
b) dotacji i subwencji osób prawnych; 
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 
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d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych; 
e) odsetek bankowych; 
f) odsetek od lokat kapitałowych, funduszy powierniczych oraz papierów 

wartościowych; 
g) dochodów ze zbiorek internetowych oraz sms 
h) dochodów z działalności gospodarczej 

 
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili 
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie 
przewyższa długi spadkowe. 

3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

4. Działalność gospodarcza fundacji ma charakter pomocniczy, a dochody z tej 
działalności przeznaczane są na cele statutowe Fundacji, ewentualne zyski nie 
mogą być przeznaczane do podziału pomiędzy osoby będące członkami organów 
statutowych Fundacji. 

§ 7 
Sposób dysponowania majątkiem Fundacji 

Dochody Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych. Sposoby 
przyznawania dotacji finansowych dla realizacji zadań statutowych fundacji określa 
regulamin wewnętrzny fundacji. 

§ 8 
Finanse Fundacji, księgi rachunkowe 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych 
odrębnymi przepisami. Rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym. 

Rozdział IV 
Organy Fundacji 

Organami Fundacji są: 

a) Zarząd Fundacji 

b) Rada Fundacji 

c) Zgromadzenie Fundatorów 

§9 
Władze Fundacji 

1. Władzami fundacji są: 
a) Rada Fundacji 
b) Zarząd Fundacji 
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2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego 
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem      
w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. 
 

 
 
 

§ 10 
Rada Fundacji 

 
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji 
2. Rada Fundacji składa się z trzech do dziewięciu członków. 
3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków 
Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, 
powołuje swą decyzją Rada. 
4. W razie zdarzenia, które spowoduje, iż funkcję przestaną pełnić wszyscy członkowie Rady, 
ich powołanie może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Fundatorów. 
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawie-
nie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością głosów 
członków Rady Fundacji.  
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub 
śmierci członka Rady. 
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie 
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub 
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej 
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub 
trwania stosunku pracy. 
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje 
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady 
 

§ 11 
 

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku. 
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 
Zarządu, zgłoszony na piśmie. 
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie 
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 
§ 12 

 
Do zadań Rady należy w szczególności: 
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia. 
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie 
członkom Zarządu absolutorium 
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 
6. Nadzór nad działalnością Fundacji. 
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7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub        
o likwidacji Fundacji. 
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Fundację. 
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie starania się o nadanie statusu organizacji pożytku 
publicznego. 
 
 

§ 13 
 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 
działalności Fundacji. 
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 
 

§ 14 

1. Rada Fundacji może powołać pierwszych 5 członków Zgromadzenia Fundatorów 

 
Zarząd Fundacji 

 
§ 15 

 
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę 
Fundacji na trzyletnią kadencję. 
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. 
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę 
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich 
członków Rady. 

 
 

§ 16 
 
 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 
b. uchwalanie regulaminów, 
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 
Fundacji 
e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 
organów, 
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
g. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 
połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji. 
h. prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację. 
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością 
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, 
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4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 
należących do zadań Fundacji. 
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji 
Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji. 

§ 17 
Sposób reprezentacji 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie 
Zarządu działający łącznie. 

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych         
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięć tysięcy ) złotych – oświadczenia 
woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji. 

§ 18 

Zgromadzenie Fundatorów 

1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem opiniodawczo – doradczym Fundacji. 
2. W skład Zgromadzenia Fundatorów mogą  wejść osoby o uznanym autorytecie, 

szczególnie zasłużone na polu objętym działalnością fundacji oraz inne osoby 
wskazane przez Radę a następnie przez samo Zgromadzenie. 

3. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów pełnią swe funkcje dożywotnio, status członka 
zgromadzenia Fundatorów wygasa w razie śmierci, oświadczenia o rezygnacji z 
pełnienia tej funkcji lub w razie wykluczenia ze Zgromadzenia Fundatorów podjętego 
jednomyślną uchwałą Rady Fundacji. 

4. Pracami Zgromadzenia Fundatorów kieruje i reprezentuje je na zewnątrz i wobec 
Zarządu, przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów 

5. Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów i jego zastępcę wybiera Zgromadzenie 
Fundatorów ze swoich członków. Posiedzenie pierwszego Zgromadzenia Fundatorów 
winno odbyć się w terminie 30 dni od dnia powołania członków Zgromadzenia przez 
Radę Fundacji. Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu Fundacji. 

6. Zgromadzenie Fundatorów obraduje co najmniej raz w roku. 

7. Zgromadzenie Fundatorów może zadecydować o ufundowaniu odznaczenia 
honorowego Fundacji oraz o zasadach jego przyznawania dla osób szczególnie 
zasłużonych dla działania Fundacji i realizacji jej celów. 

 

Rozdział V 
Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji 

 
§ 19 

Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji 
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Zmian w Statucie Fundacji, a w szczególności zmian celu Fundacji dokonuje Rada Fundacji 
na wniosek Zarządu Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy 
obecności 2/3 członków Rady Fundacji. 

 

Rozdział VI 
Połączenie z inną Fundacją 

 
§ 20 

Połączenie z inną Fundacją 

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub stowarzyszeniem o podobnych celach 
statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane Strony. Przy czym 
połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałby ulec istotnej zmianie 
dotychczasowy cel Fundacji. 

2. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w trybie zwykłym, po 
czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji w drodze uchwały 
podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady 
Fundacji. 

Rozdział VII 
Likwidacja Fundacji 

§ 21 
Likwidacja Fundacji 

O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji. 

§ 22 
Sposób likwidacji Fundacji 

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą 
większością głosów przy obecności 2/3 członków Rady Fundacji. 

2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 

a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji; 
b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych 

wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia; 
c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli; 
d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań, 
e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku 

Fundacji; 
f) przekazanie podmiotom, wskazanym przez Zarząd, środków majątkowych 

pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli przy uwzględnieniu art. 5 ust. 4 ustawy    
o fundacjach; 

g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem              
o wykreślenie Fundacji z rejestru; 
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h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego; 
i) powiadomienie właściwego organu nadzoru. 


