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STATUT 
Fundacji Wolne Dźwięki 

 
 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Wolne Dźwięki i dalej w statucie zwana jest „Fundacją”. 
2. Fundacja została ustanowiona przez Urszulę Rau zwaną dalej Fundatorem, aktem 

notarialnym, repertorium A nr 180/2014, sporządzonym przez notariusza Gabrielę 
Walewską w kancelarii notarialnej w Warszawie, al. Niepodległości 54 lok. 14, w dniu 
9.10.2014r., który następnie uległ zmianie na mocy zmiany oświadczenia o ustanowieniu 
Fundacji sporządzonej przez notariusza Gabrielę Walewską w wyżej wymienionej kancelarii 
dnia 6.11.2014r. , repertorium A nr 253/2014. 

3. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz 
postanowień statutu. 

§ 2 
1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa. 
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Nadzór nad fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw Edukacji Narodowej. 
 

§ 4 
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 
 

§ 5 
Fundacja może używać pieczęci zawierającej jej dane identyfikacyjne. 
 

Cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 6 
Celem fundacji jest wspieranie rozwoju świadomości obywatelskiej i patriotycznej poprzez 
działalność oświatową, naukową, kulturalną, ochrony zdrowia, dobroczynną i w zakresie kultury 
fizycznej i sportu.  
 

§ 7 
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a. kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;  
b. prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych, mających na celu wzrost 

kapitału społecznego oraz wzmocnienie solidarności międzypokoleniowej; 
c. promocję kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji narodowej; 
d. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i literackiej, w szczególności 

wykorzystując nowoczesne technologie; 
e. organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji naukowych oraz konkursów służących 

wymianie informacji i propagowaniu idei fundacji; 
f. przygotowanie programów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży; 
g. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
h. promocję krajoznawstwa i organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży; 
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i. organizowanie imprez kulturalnych i zawodów sportowych; 
j. organizowanie zbiórek publicznych; 
k. pomoc społeczną, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej; 
l. fundowanie stypendiów i grantów; 
m. doradztwo i szkolenie, przeprowadzanie badań i ekspertyz; 
n. działanie na rzecz promowania zdrowego trybu życia oraz zachowań proekologicznych; 
o. przyznawanie nagród, odznak i wyróżnień; 
p. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w 

zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 
2. Realizacja celów Fundacji jest finansowana z dochodów uzyskanych przez Fundację na 

zasadach przewidzianych w niniejszym statucie. 
3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną lub nieodpłatną 

działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w przepisach regulujących 
działalność pożytku publicznego i wolontariatu. Obie te formy działalności będą 
wyodrębnione rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i 
wyników przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa.  

4. Fundacja może prowadzić w kraju działalność gospodarczą zgonie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami statutu. 

 
§ 8 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 
zbieżną z jej celami. 
 

Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 9 
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwóch tysięcy) złotych oraz 

inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 
2. Celem rozpoczęcia działalności gospodarczej wydziela się z majątku fundusz gospodarczy w 

kwocie 1.000 (jednego tysiąca) złotych. 
 

§ 10 
Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 

a. darowizn, spadków, zapisów; 
b. dotacji i subwencji oraz grantów; 
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 
d. dochodów z majątku Fundacji; 
e. odsetek bankowych; 
f. działalności gospodarczej.  

 
§ 11 

Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych oraz na pokrycie 
kosztów działalności Fundacji. 
 

Działalność gospodarcza fundacji 
 

§ 12 
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, służącą realizacji jej celów, w sposób 

przewidziany w statucie. Zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację 
określony jest według następujących oznaczeń Polskiej Klasyfikacji Działalności: 
a. 32.40.Z Produkcja gier i zabawek; 
b. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet; 
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c. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i 
targowiskami; 

d. 58.11.Z Wydawanie książek; 
e. 58.13.Z Wydawanie gazet; 
f. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 
g. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; 
h. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych; 
i. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów; 
j. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych; 
k. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność; 
l. 63.12.Z Działalność portali internetowych; 
m. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w  zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 
n. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych; 
o. 73.1 Reklama 
p. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej; 
q. 74.20.Z Działalność fotograficzna; 
r. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
s. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukacje; 
t. 91.01. Działalność bibliotek i archiwów; 

 
Władze Fundacji 

 
§ 13 

1. Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem. 
 

§ 14 
1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa Fundacji. 
2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Fundatora na czas nieokreślony. 
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora; 
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 
c. śmierci. 

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez 
Fundatora. 

5. Członkiem Zarządu może być Fundator. 
 

§ 15 
1. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku Zarządu 

dwuosobowego decydujący głos ma Prezes Zarządu. 
2. Zarząd Fundacji decyzją Fundatora może otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę. 

 
§ 16 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 
b. realizacja celów statutowych; 
c. sporządzanie planów pracy i budżetu; 
d. sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych; 
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 
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f. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 
g. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia; 
h. likwidacja Fundacji. 

 
§ 17 

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych do kwoty 10 000,00 
(dziesięciu tysięcy) złotych, każdy członek Zarządu może składać samodzielnie. W sprawach 
majątkowych powyżej kwoty 10 000,00 (dziesięciu tysięcy) złotych wymagane jest 
oświadczenie woli składane przez dwóch członków Zarządu, chyba że Zarząd jest 
jednoosobowy – wtedy wystarczy podpis Prezesa. 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 18 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje uchwałą Zarząd Fundacji. 
 

§ 19 
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje uchwałą Zarząd Fundacji. 
 

§ 20 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w 

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. Uchwałę o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, po zaciągnięciu opinii Fundatora. 
 

§ 21 
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych 
celach. 
 

§ 22 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta 
stołecznego Warszawy. 


