Załącznik do uchwały nr 1 z dnia 30.01.2018 r. zgromadzenia Fundatorów Fundacji
Alla Polacca Nova w sprawie zmiany statutu Fundacji.

STATUT FUNDACJI ALLA POLACCA NOVA
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Alla Polacca Nova, zwana dalej Fundacją, została
ustanowiona w dniu 6 maja 2015 roku w Warszawie, aktem notarialnym
sporządzonym przed notariuszem Małgorzatą Kanią prowadzącą Kancelarię
Notarialną przy ulicy Jaworzyńskiej 7/7 w Warszawie, za numerem Repertorium A
1438/2015. Fundację ustanowili Anna Bednarska, Piotr Bednarski i Mateusz
Kruczkowski, zwani dalej Fundatorami.
§2
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§3
Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§4
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§5
Fundacja może używać pieczęci, której wzór określi Zarząd Fundacji.
Fundacja może zatrudniać pracowników.

§6

§7
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.
Cele i majątek Fundacji
§8
Celem Fundacji jest działalność kulturalna i edukacyjna, w szczególności w zakresie
rozwijania kultury muzycznej, edukacji artystycznej, wspierania i pomocy
w rozwoju artystycznym dzieci, młodzieży oraz dorosłych artystów, a także
promowanie kultury chrześcijańskiej.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie, organizację działalności i promocję zespołu Alla Polacca,
2. Organizację, finansowanie lub dofinansowanie następujących form działalności:
- imprez muzyczno- edukacyjnych,
- koncertów , kursów, wykładów, szkoleń, seminariów, konferencji oraz warsztatów
muzycznych i artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- wymiany międzynarodowej dziecięcych i młodzieżowych zespołów muzycznych,
- imprez muzycznych w kraju i za granicą,
- udziału zespołów dziecięcych i młodzieżowych w krajowych oraz zagranicznych
imprezach muzycznych,
- projektów muzyczno - edukacyjnych, których celem jest wzrost świadomości
muzycznej
wśród społeczeństwa.
- działalności edukacyjnej i rozwojowej na wszystkich jej poziomach,
- działalności dobroczynnej, humanitarnej i rozwojowej w kraju i za granicą.
3. Opracowywanie i realizację programów edukacji muzycznej dzieci, młodzieży
i dorosłych.
4. Szkolenie kandydatów i członków zespołu Alla Polacca w zakresie: zasad muzyki,
rytmiki, kształcenia słuchu i emisji głosu.
5. Przyznawanie stypendiów i nagród utalentowanym muzycznie dzieciom
i młodzieży w tym członkom chóru Alla Polacca.
6. Szkolenie i kształcenie pedagogów pracujących z zespołem Alla Polacca m.in.
przez finansowanie warsztatów, szkoleń, kursów i innych form rozwoju
zawodowego w kraju i za granicą.
7. Finansowanie wydawnictw w zakresie muzyki, w szczególności edukacji
muzycznej dzieci i młodzieży, w tym poprzez wydawanie nagrań muzycznych
w zakresie muzyki.
8. Promocję, propagowanie i upowszechnianie działalności i dorobku zespołów
muzycznych, zwłaszcza dziecięcych i młodzieżowych zespołów chóralnych
i orkiestrowych przez organizację koncertów, konkursów, międzynarodowych
przeglądów chórów i innych zespołów muzycznych.
9. Wspieranie finansowe i organizacyjne działalności innych organizacji
i przedsiębiorstw.
10. Prowadzenie form działalności, o których mowa w niniejszym paragrafie,
wspólnie z innymi komercyjnymi i niekomercyjnymi podmiotami polskimi
i zagranicznymi.

§10
Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski w wysokości 2000 złotych (dwa
tysiące złotych) przekazany przez Fundatora, oraz składniki majątkowe nabyte przez
Fundację w czasie jej działania. Dochody Fundacji mogą pochodzić z następujących
źródeł:
a) darowizny, dotacje i subwencje,
b) spadki i zapisy,
c) wpływy ze zbiórek publicznych,
d) odsetki od wkładów na rachunkach bankowych i przychody z innych inwestycji
nadwyżek środków finansowych Fundacji w bezpieczne instrumenty finansowe,
takie jak obligacje skarbu państwa, jednostki funduszy opartych na obligacjach
i bonach pieniężnych NBP i innych instrumentów o niskim profilu ryzyka,
e) dochody z działalności gospodarczej.
Zarząd Fundacji
§11
Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem", kieruje działalnością Fundacji
i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie czynności
dotyczące Fundacji niezastrzeżone dla innych organów lub osób.
§12
Zarząd składa się z co najmniej jednego, a nie więcej niż pięciu członków, w tym
Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
§13
Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatorów jednomyślnie. Zarząd jest
powoływany na czas nieoznaczony i może być odwołany w każdym czasie.
§14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje
Fundację.
2. Fundacja jest reprezentowana przez Prezesa Zarządu działającego samodzielnie,
lub przez Wiceprezesa i członka Zarządu działających łącznie.
3. Przy zawieraniu umów z członkiem Zarządu Fundacja jest reprezentowana przez
Prezesa Zarządu. Przy zawieraniu umów z Prezesem Zarządu Fundacja jest
reprezentowana przez jednego z Fundatorów, działającego samodzielnie.
4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje jego posiedzenia
i przewodniczy im. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy
czym głos zwykłego członka Zarządu ma wagę 1 głosu, a głos Prezesa Zarządu ma
wagę 1,5 głosu. Dla ważności posiedzenia niezbędne jest zawiadomienie o terminie,
miejscu i przedmiocie obrad wszystkich członków Zarządu. Członka Zarządu uważa

się za prawidłowo zawiadomionego, jeżeli na 3 dni przed posiedzeniem przesłano
zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego
adres e-mail.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się wedle potrzeby i uznania Prezesa Zarządu.
Prezes Zarządu jest zobowiązany zwołać posiedzenie na żądanie członka Zarządu.
Posiedzenie powinno odbyć się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.
§15
Prezes Zarządu wykonuje wobec pracowników Fundacji zadania pracodawcy
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
Działalność gospodarcza
§16
1. Z majątku Fundacji wyodrębnia się kwotę 1000 złotych (jeden tysiąc złotych)
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Fundacja może podjąć działalność na mocy uchwały Zarządu.
§17
Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację w następującym
zakresie:
- Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi – PKD 47
- Działalność wydawnicza- PKD 58
- Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59
- Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z
- Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73
- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z
- Edukacja – PKD 85
- Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką– PKD 90
Likwidacja Fundacji
§18
W razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona, lub w razie
wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Zarząd Fundacji podejmuje
jednomyślnie uchwałę o likwidacji Fundacji.

§19
1. Z chwilą podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji, Zarząd powołuje Likwidatora
Fundacji, po czym Zarząd zostaje odwołany. Likwidatorowi Fundacji przysługują
wszystkie uprawnienia Zarządu i członków Zarządu.
2. Do obowiązków Likwidatora Fundacji należy w szczególności zbycie majątku
Fundacji na cele zgodne z celami statutowymi Fundacji oraz zakończenie bytu
prawnego Fundacji.
§20
Likwidacja Fundacji obejmuje w szczególności:
1. Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji,
2. Zawiadomienie właściwego sądu o rozpoczęciu likwidacji,
3. Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia likwidacji,
4. Złożenie wniosku o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
Postanowienia końcowe
§21
Zmiana Statutu dokonuje się uchwałą Zarządu.
§22
Niniejszy Statut wchodzi w życie w dniu wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru
Sądowego.

