
STATUT
FUNDACJI INICJATYW TWÓRCZYCH - TARGOWISKO INSTRUMENTÓW

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.
1. Fundacja działająca pod nazwą: Fundacja Inicjatyw Twórczych - Targowisko Instrumentów,
zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Piotra Piszczatowskiego, Dorotę
Piszczatowską i Tomasza Jeża zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym
sporządzonym dnia 2.09.2021 roku w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy
Jastrzębowskiego 24. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o
fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

§2.
Fundacja posiada osobowość prawną.

§3.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym
dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami RP.

3. Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa. Sposób organizacji wewnętrznej
oddziałów i przedstawicielstw określa Zarząd Fundacji.

4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków, stowarzyszeń i
organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania na zasadach pełnej autonomii.
Przynależność do tych organizacji nie może naruszać zasad i celów statutowych Fundacji.

5. Fundacja może ustanowić odznaki, tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§4.
Fundacja ustanowiona została na czas nieokreślony.

§5.
1. Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja Inicjatyw Twórczych - Targowisko
Instrumentów.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.



3. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w językach
obcych.

§6.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu.

ROZDZIAŁ II
CELE FUNDACJI

§7.

Głównym celem Fundacji jest działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury i sztuki, w szczególności wytwórczości instrumentów muzycznych
(historycznych, tradycyjnych, współczesnych) i związanej z nią działalności lutniczej,
rzemieślniczej, muzycznej, artystycznej, edukacyjnej i badawczej.

Cele szczegółowe Fundacji to:
1. prezentowanie, wspieranie i promowanie twórców instrumentów oraz

upowszechnianie ich dorobku;
2. ochrona, zachowanie, wspieranie sztuk i rzemiosł historycznych oraz tradycyjnych;

w tym w sposób szczególny inicjowanie i promowanie działań na rzecz ich rozwoju
oraz reintrodukcji we współczesnych realiach społecznych, kulturowych, rynkowych,
technologicznych i informacyjno-komunikacyjnych;

3. nawiązywanie więzi i wspieranie współpracy pomiędzy twórcami oraz podmiotami
związanymi z wytwórczością instrumentów;

4. przekraczanie barier instytucjonalnych, edukacyjnych, mentalnych, pokoleniowych,
prowadzące do transferu wiedzy, doświadczenia, umiejętności i rozwoju kompetencji;

5. wspieranie integracji wspólnot i środowisk twórczych poprzez warunki sprzyjające
dialogowi, otwartości, współpracy i innowacjom;

6. wspieranie inicjatyw społeczności dążących do zachowania, upowszechnienia i
rozwoju ich dorobku kulturowego;

7. wzmacnianie i aktywizowanie twórców jako liderów zmiany społecznej, kulturowej i
gospodarczej;

8. wypracowywanie, testowanie i promowanie różnorodnych modeli animacji kulturowej
oraz działanie na rzecz integracji społecznej;

9. prowadzenie interdyscyplinarnej działalności badawczej i edukacyjnej;
10. wspieranie przedsiębiorczości i innowacji gospodarczych związanych z

wytwórczością instrumentów;
11. inicjowanie innowacyjnych i interaktywnych form współpracy pomiędzy sektorem

publicznym, pozarządowym i biznesowym na rzecz systemowego wsparcia środowisk
twórczych;

12. upowszechnianie dostępności do kultury i edukacji;
13. realizowanie i wspieranie działań artystycznych i edukacyjnych na rzecz dzieci,

młodzieży i dorosłych, umożliwiających doświadczenie podmiotowego uczestnictwa w
kulturze i podnoszących jakość życia jednostek i społeczności;

14. promocja kultury polskiej i mniejszości etnicznych w kraju i za granicą oraz
stymulowanie dialogu międzykulturowego i współpracy międzynarodowej;



15. wszelkie inne przedsięwzięcia związane z kulturą, pobudzające rozwój uczestnictwa i
aktywności w kulturze i edukacji kulturowej.

§8.
Fundacja realizuje swoje cele jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego,
poprzez następujące działania:

1. dokumentację i promocję działań artystycznych i rzemieślniczych,
2. prowadzenie portali internetowych i profili w mediach społecznościowych;
3. organizację różnego typu działalności artystycznej, w tym: festiwali, koncertów,

spektakli, filmów i wystaw;
4. organizację spotkań, warsztatów, seminariów, szkoleń, obozów, kursów tematycznych

i kampanii społecznych;
5. tworzenie i produkowanie programów oraz audycji multimedialnych;
6. prowadzenie działalności wydawniczej;
7. prowadzenie archiwum Fundacji opartego na zbiorach własnych oraz sprawowanie

opieki nad powierzonymi Fundacji archiwami i kolekcjami,
8. inicjowanie, organizowanie i finansowanie staży, praktyk oraz kwerend,
9. prowadzenie, zlecanie, wspieranie działalności naukowej w tym: opracowywanie

studiów oraz badań,
10. tworzenie pozaszkolnych programów i instytucji edukacyjnych; prowadzenie zajęć

lekcyjnych w instytucjach oświatowych,
11. współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, osobami fizycznymi i sektorem

gospodarczym,
12. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i intelektualnej placówkom

naukowym, instytucjom edukacyjnym i osobom fizycznym,
13. organizację współpracy międzynarodowej poprzez wspólne projekty, spotkania i

wizyty studyjne,
14. inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK FUNDACJI

§9.
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorów w kwocie 1.000,- złotych (słownie:
jeden tysiąc złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe,
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz ze środków uzyskanych przez
Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

§10.

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.



§11.
Przychodami Fundacji są:

1. darowizny, spadki i zapisy, w tym środki finansowe wniesione przez osoby fizyczne
niezależnie od ich obywatelstwa i zamieszkania lub osoby prawne mające swe
siedziby w kraju i za granicą

2. dotacje oraz subwencje krajowe i zagraniczne osób oraz instytucji prawnych,
3. odsetki od wkładów na rachunkach bankowych, odsetki od papierów wartościowych,

dochodów majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych
4. zbiórki publiczne prowadzone przez Fundację
5. wpłat od osób i podmiotów korzystających z działalności Fundacji.

§12.

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być
przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć
tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.
Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja
może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§13.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Fundacja składa oświadczenie woli o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwami inwentarza tylko w przypadku, gdy w chwili składania
tego oświadczenia oczywistym jest, że masa spadku znacznie przekracza długi spadkowe.

§14.
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają 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) przekazywania ich majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
Fundacji 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) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
Fundacji  oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§15.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.



ROZDZIAŁ IV.
ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 16.
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej: Zarządem.

2. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania
Zarządu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. W przypadku równej liczby
głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Ilekroć w statucie mowa jest o posiedzeniu należy przez to rozumieć również
komunikowanie się członków organów Fundacji za pomocą wideokonferencji lub
innych audiowizualnych środków porozumiewania się na odległość.

4. Ilekroć w statucie mowa jest o podejmowaniu uchwał należy przez to rozumieć
również zbieranie głosów członków organów Fundacji za pomocą poczty
elektronicznej. W tym przypadku głosy zbierane są odpowiednio przez Prezesa
Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu albo jednego z Fundatorów, w przypadku
kompetencji Fundatorów określonych w statucie.

5. Zarząd składa się z 3 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez
Fundatorów w drodze pisemnej uchwały zwykłą większością głosów przy obecności
wszystkich Fundatorów.

6. Fundator może pełnić funkcję członka Zarządu.

7. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i innych członków
Zarządu, jeśli zostaną powołani.

8. Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje jeden z Fundatorów bądź osoba przez niego
wskazana, której kandydatura została zaakceptowana uchwałą Zarządu.

9. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

10. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

11. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co
najmniej dwóch członków Zarządu bądź Fundatora. W przypadkach gdy Prezes
Zarządu nie może wykonywać swoich obowiązków, posiedzenia Zarządu zwołuje
jeden z Wiceprezesów Zarządu.

12. Posiedzenia Zarządu są zwoływane za pomocą poczty elektronicznej na adresy
uprzednio podane Fundacji lub listów poleconych, wysyłanych co najmniej na 7 dni
przed planowanym terminem posiedzenia, bądź w inny sposób uzgodniony przez



Zarząd.

13. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani doradcy, eksperci, specjaliści.

14. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
- złożenia rezygnacji,
- śmierci członka Zarządu,
- odwołania.

15. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

16. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 17.
Do kompetencji zarządu należy:

1. kierowanie działalnością Fundacji;
2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
3. podejmowanie decyzji w zakresie:

a) działalności statutowej Fundacji,
b) finansów Fundacji,
c) zakładania wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji,
d) powoływania i ustalania struktury organizacyjnej jednostek organizacyjnych

Fundacji,
e) powoływania i odwoływania osób sprawujących stanowiska kierownicze i

samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
f) uchwalania programów i planów działania Fundacji,
g) uchwalania rocznych i perspektywicznych planów finansowych,
h) przygotowania bilansów oraz sprawozdań z działalności Fundacji,
i) podejmowania uchwał w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją,
j) przyjmowania darowizn, zapisów i spadków.

§ 18.
Zarząd Fundacji może tworzyć stałe lub doraźne komisje, jak też powoływać doradców,
ekspertów, specjalistów dla wypełnienia celów i zadań statutowych Fundacji.

ROZDZIAŁ V.
POŁĄCZENIE FUNDACJI

§ 19.
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach

określonych umową obu fundacji. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli cele łączonych
fundacji uległyby istotnej zmianie.

2. Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi



organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może
pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii

ROZDZIAŁ VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20.
Zmiany w Statucie Fundacji, w tym zmiany celów dla których powołana została Fundacja

dokonuje Zarząd.

§ 21.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w

przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji oraz o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku
podejmuje Zarząd, w formie jednomyślnej uchwały.

3.  Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 22.
Fundacja składa w sposób przewidziany przez odpowiednie przepisy prawa, sprawozdania
ze swojej działalności, w terminach i o treści wymaganej przez te przepisy.

§ 23.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd.


