
 STATUT FUNDACJI 
Fundacja imienia Tomasza Stańko 

sporządzony w Warszawie w dniu 15 maja 2019 roku 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja imienia Tomasza Stańko”, („Fundacja”), ustanowiona została przez 

Annę Stańko („Fundator”), aktem notarialnym z dnia 14 maja 2019 roku nr rep. 11316/2019, 
sporządzonym przez notariusza Tomasz Mertę.  

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach 
obcych. 

3. Fundacja może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. 
4. Fundacja działa na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 4 kwietnia 

1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego 
statutu („Statut”). 

§ 2 

Fundacja ma osobowość prawną.  

§3  

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże w zakresie 

niezbędnym do właściwej realizacji celów może ona prowadzić działalność także poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa a także przystępować do spółek prawa 
handlowego oraz innych fundacji lub łączyć się z nimi, i innych organizacji krajowych, 
zagranicznych i międzynarodowych, których cele i działania są zbieżne z działalnością statutową 
Fundacji. 

4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

§ 4 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

§ 5 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

ROZDZIAŁ II 
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 
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§ 6 
Celami Fundacji są: 

1. utrzymywanie i kultywowanie twórczości Tomasza Stańko, 
2. popularyzacja oraz promocja muzyki i kultury jazzowej, 
3. wspieranie rozwoju świadomości i działalności artystycznej, zwłaszcza w zakresie muzyki 

jazzowej, 
4. popieranie wszelkich form twórczości i jej rozpowszechnianie, ze szczególnym 

uwzględnieniem twórczości muzycznej, 
5. wspieranie twórców młodego pokolenia, zarówno profesjonalnych jak i amatorów, 
6. inicjowanie oraz finansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury, edukacji i sztuki, 
7. promocja polskiej kultury, edukacji i  sztuki w kraju i za granicą, 
8. wspieranie i promowania idei otwartości oraz podejmowania działalności dobroczynnej.  

§ 7 

1. Fundacja realizuje swoje cele wskazane w §6 Statutu poprzez: 

a. tworzenie przestrzeni oraz organizację spotkań umożliwiających wszechstronny rozwój 
twórczości artystycznej na obszarze kraju i zagranicą, w szczególności w dziedzinie muzyki 
jazzowej; 

b. promocję twórczości Tomasza Stańko i innych artystów jazzowych w kraju i za granicą; 
c. propagowanie twórczych dokonań artystów w kraju i za granicą oraz promowanie 

twórczości        jazzowych artystów zagranicznych na terenie kraju; 
d. organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, naukowych, edukacyjnych i 

rekreacyjnych, takich jak: fesdwale, konkursy, przeglądy, koncerty, wystawy, zjazdy 
konferencje, sympozja, wykłady, spotkania, projekcje filmowe, plenery, imprezy 
rozrywkowe, pobyty twórcze, warsztaty o charakterze ogólnopolskim i 
międzynarodowym; 

e. prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie działalności publicystycznej i 
informacyjnej, w tym przez wydawanie książek, czasopism, broszur i wydawnictw 
specjalnych; 

f. wydawanie stron internetowych oraz cyfrowych wersji publikacji, o których mowa 
punkcie poprzedzającym; 

g. wspieranie działań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego; 
h. wspieranie programów informacyjnych i szkoleniowych specjalistów z dziedzin: 

artystycznej, naukowej, oświatowej służącej propagowaniu kultury, sztuki i tradycji Polski 
(organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, 
konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form 
przekazywania wiedzy); 

i. finansowanie przedsięwzięć w dziedzinie kultury i sztuki, wspieranie twórców, 
wspomaganie i promowanie osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej działających w sferze kultury i sztuki; 

j. rejestrację i archiwizowanie wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych na nośnikach audio i 
wideo 

k. organizowanie produkcji filmowej; 
l. prowadzenie produkcji spotów wideo oraz animacji; 
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m. współpracę z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz  
organizacjami pozarządowymi; 

n. współpracowanie z instytucjami kultury i oświaty przy tworzeniu programów 
kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych, stypendialnych i charytatywnych, a także 
promowanie w ten sposób inicjatyw i twórców współczesnych; 

o. prowadzenie programów stypendialnych wraz z działalnością fundowania stypendiów; 
p. członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach 

statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji; 
q. organizowanie akcji zbierania podpisów pod petycjami do władz w sprawie zmiany 

przepisów prawa; 
r. organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku 

letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży; 
s. udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej; 
t. organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 

lub młodych twórców; 
u. organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę 

funkcjonowania instytucji publicznych, zmiany świadomości społecznej oraz 
kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, antykorupcyjnych; 

v. inne formy działalności charytatywnej. 

2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współpracować lub wspierać działalność innych 
podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współpraca może przybrać  
charakter organizacyjny, rzeczowy lub finansowy. 

3. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja może współdziałać z innymi 
instytucjami, organizacjami i osobami, żeby osiągać wspólne cele statutowe. Współdziałanie to 
może mieć charakter wsparcia organizacyjnego oraz częściowego lub całkowitego finansowania 
przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. 

4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do 
postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji 
publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w 
obowiązujących przepisach prawa. 

ROZDZIAŁ III 
MAJĄTEK FUNDACJI 

§ 8 
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2000 zł (słownie: tysiąc złotych) 

wniesiony przez Fundatora oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji. 
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z dochodów 

uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie. 
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
4. Fundator nie odpowiada za zobowiązania Fundacji. 
5. Fundacja może celem realizacji zadań statutowych prowadzić w kraju i za granicą działalność 

gospodarczą. 
6. Dochody Fundacji pochodzą z: 

a. grantów, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, datków i subwencji; 
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b. środków uzyskanych ze zbiórek, w tym prowadzonych przez lub przy udziale lub wsparciu 
Fundacji; 

c. licytacji, imprez publicznych i prywatnych; 
d. wpływów pochodzących z inwestycji lub wpływów kapitałowych pochodzących w 

szczególności z wkładów na rachunkach bankowych, lokat oraz operacji finansowych; 
e. majątku nieruchomego, ruchomego oraz praw majątkowych; 
f. wypłat nawiązek oraz sum na cel społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
g. dochodów uzyskiwanych z umów zawieranych ze sponsorami Fundacji. 

7. Nadwyżka przychodów nad kosztami prowadzonej przez Fundację działalności będzie 
przekazywana na działalność Fundacji określoną w §6 i 7 Statutu. 

8. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku tylko z dobrodziejstwem inwentarza, tylko gdy w chwili składania tego oświadczenia jest 
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

9. Fundacja nie może udzielać bez zgody Fundatora udzielonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności: 

a.  pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków 
organów Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni 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". 

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

c.  wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, pracowników 
Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 

d. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§9 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 
a. drukowanie gazet (PKD 18.11.Z);  
b. pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);  
c. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

(PKD 47.19); 
d. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

(PKD 47.91);  
e. wydawanie książek (PKD 58.11.Z);  
f. wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);  
g. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); 
h. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); 
i. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych (PKD 59.11.Z);  
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j. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 
telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);.  

k. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych (PKD 59.13.Z);  

l. działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);  
m. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z); 
n. przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosdng) i podobna 

działalność (PKD 63.11.Z);  
o. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); 
p. działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);  
q. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD63.99. Z); 
r. stosunki międzyludzkie (public reladons} i komunikacja (PKD 70.21.Z); 
s. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych (PKD 72.20.Z) 
t. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z); 
u. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.7}; 
v. działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z); 
w. działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z); 
x. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); 
y. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z) 
z. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników (PKD 78.10.Z); 
aa. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 

specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z) 
bb. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3) 
cc. kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą 

oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych 
(PKD 84.12.Z) 

dd. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
(PKD 85.51.Z); 

ee. pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z) 
ff. pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59}; 
gg. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 

85.59.B); 
hh. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z) 
ii. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z); 
jj. 37. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD88.99.Z); 
kk. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0); 
ll. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z}; 
mm.działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 

90.02.Z);  
nn. artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.2); 
oo.  działalność archiwów (PKD 91.01.B); 
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pp. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z}. 

ROZDZIAŁ IV 
ORGANY FUNDACJI 

§ 10 
1. Organami Fundacji są: 

a. Zarząd, 
b. Rada Honorowa, 
c. Rada Programowa. 

2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ich członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, przewiduje inny 
sposób podjęcia uchwały. W razie równej liczby głosów decyduje odpowiednio głos: 
Przewodniczącego Rady Honorowej (w przypadku głosowania przez Radę Honorową), 
Przewodniczącego Rady Programowej (w przypadku głosowania przez Radę Programową)  lub 
Prezesa Zarządu (w przypadku głosowania przez Zarząd). 

§ 11 

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa, powoływanych i 
odwoływanych przez Fundatora. Prezes kieruje pracami Zarządu. 

2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci członka Zarządu bądź odwołania przez 
Fundatora. 

3. Zarząd kieruje działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz jest organem stanowiącym i 
kontrolnym Fundacji. 

4. Do reprezentowania Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie 
bądź Prezes Zarządu samodzielnie. 

5. Do kompetencji Zarządu należy: 
a. kierowanie i nadzór nad działalnością Fundacji; 
b. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji; 
c. uchwalanie programów działania Fundacji, 
d. realizacja programów działania Fundacji; 
e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji; 
f. sporządzanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji 

wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji 
zgodnie z ustawą o fundacjach, a ponadto innych ewentualnych sprawozdań prawem 
przepisanych,  

g. uchwalanie regulaminów, warunków lub programów związanych z organizacją i członkostwem 
w Fundacji. 

h. kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji, 
i. uchwalanie zmian Statutu Fundacji, 
j. podejmowanie uchwał o połączeniu, w szczególności z innymi Fundacjami lub likwidacji 

Fundacji, 
k. uchwalanie regulaminów działania Rady Programowej, Rady Honorowej i Zarządu. 

6. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania 
czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd 
formalnej uchwały, chyba że tej czynności dokonuje Prezes Zarządu będący jednocześnie 
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Fundatorem. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo 
zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. 

7. Za czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu uważa się rozporządzenie prawem lub 
zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego wysokość 20.000 złotych. 

8. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 
należących do zadań Fundacji. 

9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z 
własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, Rady Honorowej albo innego członka Zarządu. 

10. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telefonicznie, 
elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków. 
Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie lub w formie wideokonferencji, w 
sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce 
posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie lub w formie wideokonferencji uznaje się miejsce 
pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być zatwierdzony 
przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu. 

11. Członkowie Zarządu Fundacji z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie 
w wysokości określonej przez Zarząd. 

§12 

1. Rada Honorowa jest organem o charakterze reprezentacyjnym. 
2. Do Rady Honorowej mogą należeć osoby, które posiadając wysoki autorytet moralny, naukowy 

lub zawodowy wspierają Fundację w realizacji celów statutowych. 
3. Do zadań Rady Honorowej należą w szczególności:  

a. honorowe reprezentowanie Fundacji, 
b. merytoryczna pomoc organom Fundacji w realizacji celów Fundacji. 

4. Rada Honorowa Fundacji składać się będzie z dowolnej liczby członków. 
5. Członków Rady Honorowej będzie powoływać i odwoływać Fundator w drodze oświadczenia woli 

złożonego na piśmie. Członkostwo w Radzie Honorowej nie będzie kadencyjne. 
6. Rada Honorowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Honorowej. Przewodniczący 

Rady Honorowej koordynuje działaniami, reprezentuje na zewnątrz oraz przewodniczy zebraniom 
Rady Honorowej. 

7. Członkostwo w Radzie Honorowej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, 
odwołania przez Fundatora lub śmierci członka Rady Honorowej. Nie można łączyć członkostwa w 
Radzie Honorowej z pełnieniem funkcji w Radzie Programowej i/lub w Zarządzie. 

8. Rada Honorowa pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby. Posiedzenia Rady 
Honorowej zwoływane są przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek 
Zarządu. Posiedzenia Rady Programowej mogą być zwoływane pisemnie lub elektronicznie. 

9. Posiedzenia Rady Honorowej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie wideokonferencji i telekonferencji lub 
za pośrednictwem komunikatorów internetowych. 

10. Uchwały Rady Honorowej mogą być powzięte gdy wszyscy członkowie Rady Honorowej zostali 
prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Rady Honorowej. 

§ 13 
1. Rada Programowa jest organem konsultacyjno – doradczym i opiniującym Fundacji. 
2. Radę Programową tworzy od 2 (dwóch) do 9 (dziewięciu) członków.  
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3. Skład pierwszej Rady Programowej jak i kolejnych członków Rady Programowej wyznacza 
Fundator w drodze oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej. 

4. Mandat członka Rady Programowej (w tym Przewodniczącego Rady Programowej) wygasa: 
a. z chwilą odwołania przez Fundatora, 
b. z chwilą śmierci, 
c. z chwilą złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji. 

5. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Programowej 
(„Przewodniczący”) na swoim pierwszym posiedzeniu. Przewodniczący kieruje pracami Rady 
Programowej. Kadencja Przewodniczącego trwa 2 lata. 

6. Do zadań Rady Programowej należy: 
a. Opiniowanie programów działań Fundacji przedstawianych przez Zarząd. 
b. Udzielanie pisemnych porad lub wniosków co do działań podejmowanych przez 

Zarząd. 
c. Przedstawianie pisemnych stanowisk co do kluczowych działań podejmowanych przez 

Zarząd. 
7. Rada Programowa pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby. Posiedzenia Rady 

Programowej zwoływane są przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu 
lub członka Rady Programowej. Posiedzenia Rady Programowej mogą być zwoływane pisemnie 
lub elektronicznie. 

8. Posiedzenia Rady Programowej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie wideokonferencji i telekonferencji lub 
za pośrednictwem komunikatorów internetowych. 

9. Uchwały Rady Programowej mogą być powzięte gdy wszyscy członkowie Rady Honorowej zostali 
prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Rady Honorowej. 

§ 14 

1. W przypadku śmierci Fundatora lub utraty bądź ograniczenia w zdolności do czynności prawnych 
Fundatora stosuje się następujące przepisy. 

2. W przypadku gdy Fundator nie jest jednocześnie członkiem Zarządu to wszelkie kompetencje 
Fundatora wynikające z przepisów prawa bądź Statutu przechodzą na Zarząd. 

3. W przypadku gdy jedynym członkiem Zarządu jest Fundator, wszelkie kompetencje Fundatora 
przechodzą na Radę Programową. Wówczas Rada Programowa na najbliższym posiedzeniu, które 
musi zostać zwołane w ciągu 2 miesięcy od śmierci bądź uprawomocnienia orzeczenia 
ubezwłasnowolniającego całkowicie lub częściowo Fundatora wybiera w drodze uchwały podjętej 
bezwzględną większością głosów Zarządu nowy Zarząd spośród członków Rady Programowej. W 
przypadku nieuzyskania bezwzględnej większości przez zgłoszoną listę kandydatów 
Przewodniczący Rady Programowej wybiera trzech członków z grona Rady Honorowej na nowych 
członków Zarządu. Wówczas na nowopowstały Zarząd przechodzą wszelkie kompetencje 
Fundatora przyznane mu przepisami prawa bądź Statutem. 

4. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, a jednym z członków jest Fundator, wówczas 
pozostały członek bądź pozostali członkowie Zarządu wybierają w drodze oświadczenia złożonego 
na piśmie pozostałego członka Zarządu bądź pozostałych członków Zarządu spośród członków 
Rady Programowej, tak by łączna ilość członków Zarządu wynosiła 3. Wówczas członkowie tak 
utworzonego Zarządu przejmują wszelkie kompetencje nadane przez przepisy prawa bądź Statut 
Fundatorowi. 
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5. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy a Prezesem Zarządu jest Fundator funkcję Prezesa 
Zarządu przejmuje najstarszy wiekiem członek Zarządu. W stosunku do uzupełnienia miejsca w 
Zarządzie zwolnionego przez Fundatora stosuje się przepis poprzedzający. 

ROZDZIAŁ V 
ZMIANA STATUTU 

POŁĄCZENIE FUNDACJI 

§ 14 
1. Zmiana Statutu następuje w drodze oświadczenia woli Fundatora złożonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
2. Zarząd podejmuje uchwałę o połączeniu Fundacji z inną Fundacją w ten sam sposób jak uchwałę 

o zmianie Statutu. 

ROZDZIAŁ VI 
LIKWIDACJA FUNDACJI 

§ 15 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich 
członków Zarządu. Uchwała Zarządu o likwidacji Fundacji wymaga dodatkowo zgody Fundatora 
złożonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W wypadku likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Zarządu, Zarząd podejmuje uchwałę o 
przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom 
spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji. 

ROZDZIAŁ VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 16 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy. 

Warszawa, dnia 15.05.2019 

Fundator Fundacji „Fundacja imienia Tomasza Stańko” 
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____________________

Anna Stańko
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