STATUT FUNDACJI FRONT ROW HEROES
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
tekst jednolity z dnia 29 czerwca 2012 roku
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundator oświadcza, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 października 2010 roku, na
mocy Aktu Ustanowienia Fundacji, sporządzonego przez Notariusz Annę
Gąsienicę w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Lwowskiej nr 2a/38,
Rep A nr 2260/2010, ustanowił fundację pod nazwą „Fundacja Front Row
Heroes”, zwaną dalej „Fundacją”.
2. Fundator niniejszym ustala niniejszy Statut Fundacji.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6
kwietnia 1984 roku (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, ze zm.),
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ze zm.)
oraz niniejszego Statutu.
§2
1. Fundacja może używać skrótu nazwy: „Fundacja FRH”
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz pieczęci z
oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
§3
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
§4
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§5
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami
zagranicznymi.
2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy
z innymi podmiotami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.
§6
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw kultury.
II. Cele i formy działania Fundacji
§7
Fundacja zostaje ustanowiona w celu wspierania i propagowania działalności
artystycznej zagranicznych twórców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz
twórców polskich w kraju i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem artystów,
których twórczość jest związana z muzyką.
§8
1. Fundacja spełnia cele, dla których została ustanowiona, poprzez następujące
formy działania:
a. wymiana międzykulturowa i upowszechnianie wiedzy o innych
kulturach w Polsce oraz o kulturze polskiej zagranicą,

b. realizacja programów edukacyjnych, związanych z promocją kultury i
działań artystycznych, a także z wiedzą o kulturze,
c. inicjowanie kontaktów i współpracy pomiędzy instytucjami kultury,
zarówno publicznymi, jak i prywatnymi, a także promotorami
muzycznymi i agencjami koncertowymi w Polsce i zagranicą,
d. upowszechnianie twórczości niezależnych zagranicznych artystów na
terenie Polski oraz polskich artystów zagranicą,
e. współpracę
z
instytucjami
publicznymi
i
organizacjami
pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi, których cele są
zbliżone do celów Fundacji,
f. animowanie życia kulturalnego oraz inicjowanie działań sprzyjających
tworzeniu i rozwojowi kultury muzycznej w Polsce, w szczególności
poprzez popularyzowanie idei uczestniczenia w wydarzeniach
związanych z wykonywaniem programów artystycznych na żywo,
g. organizowanie różnego typu wydarzeń kulturalnych i artystycznych, w
szczególności koncertów, festiwali, warsztatów i innych wydarzeń
związanych z upowszechnianiem muzyki.
2. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej
działalności.
3. Działalność statutowa Fundacji stanowi działalność pożytku publicznego jako
działalność społecznie użyteczna prowadzona przez organizację
pozarządową w sferze zadań publicznych obejmującej zadania w zakresie
kultury i sztuki.
4. Fundacja prowadzi działalność statutową wyłącznie jako działalność
nieodpłatną.
III. Działalność gospodarcza
§9
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą
wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać
będzie na realizację celów statutowych.
§ 10
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
• 13.30.Z – wykończanie wyrobów włókienniczych
• 18.20.Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji
• 46.43.Z – sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
• 47.63.Z – sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.78.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
• 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet
• 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganową i targowiskami
• 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
• 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi
• 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych,
• 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów
• 63.12.Z – działalność portali internetowych

• 74.20.Z – działalność fotograficzna
• 74.30.Z – działalność związana z tłumaczeniami
• 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana
• 77.22.Z – wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
• 77.29.Z – wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i
domowego
• 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
• 82.11.Z – działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
• 82.19.Z – wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
• 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
• 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
• 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
• 90.03.Z – artystyczna i literacka działalność twórcza
• 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych
• 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
• 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
• 73.11.Z – działalność agencji reklamowych.
§ 11
Fundacja przeznacza z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności
gospodarczej kwotę 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).
IV. Majątek Fundacji
§ 12
1. Majątek Fundacji stanowią:
a. wkład pieniężny Fundatora w kwocie 2.000,00 złotych (słownie: dwa
tysiące złotych), tworzący fundusz założycielski Fundacji;
b. składniki majątkowe ruchome i nieruchome, nabywane przez
Fundację w czasie jej istnienia;
c. wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
d. wpływy z krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
dotacji, datków, subwencji oraz innych przysporzeń majątkowych
dokonanych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby
prawne i fizyczne;
e. dochody uzyskane z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych,
prowadzonych przez Fundację;
f. odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
2. Wszystkie składniki majątkowe Fundacji są przeznaczone na realizację jej
celów.
§ 13
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Fundacja prowadzi księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby
prawne.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie
przewyższa długi spadkowe.

V. Organy Fundacji
§ 14
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Fundator powołuje Zarząd Fundacji na czas nieokreślony.
3. Fundator może być członkiem Zarządu.
§ 15
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego lub większej liczby członków.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci członka Zarządu, odwołania
członka Zarządu albo złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji.
§ 16
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W szczególności do zadań Zarządu Fundacji należy:
• opracowanie okresowych planów jej działania,
• prowadzenie bieżących spraw Fundacji i organizowanie jej prac,
• składanie w imieniu Fundacji oświadczeń woli,
• ustanawianie pełnomocników,
• zarząd majątkiem Fundacji,
• przyjmowanie subwencji, spadków, darowizn i zapisów,
• występowanie o dotacje i rozliczanie dotacji,
• sporządzanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Fundacji, w tym
rocznych sprawozdań finansowych,
• uchwalanie zmian Statutu,
• przyjmowanie i zwalnianie pracowników zatrudnionych przez Fundację, a
także decydowanie w innych sprawach osobowych tych pracowników,
wynikających z przepisów prawa.
3. Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji.
§ 17
1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach lub drogą obiegową.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
dwa razy w roku.
3. Posiedzenie Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu. Posiedzenia
Zarządu mogą być zwoływane w dowolny sposób, w tym za pomocą poczty
elektronicznej lub telefonicznie, najpóźniej na trzy dni przed planowanym
posiedzeniem.
4. O planowanym posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy
Członkowie Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Fundacji lub innym miejscu na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Posiedzenie Zarządu jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli na
posiedzeniu obecna jest większość członków Zarządu Fundacji.
7. Posiedzeniem Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku
równego rozłożenia głosów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
9. Głosowanie jest jawne.
10. Uchwały Zarządu będą protokołowane i podpisywane przez wszystkich
członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
§ 18
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji i jej reprezentacji na zewnątrz
upoważniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.

§ 19
1. Członek Zarządu może zostać zatrudniony przez Fundację na podstawie
umowy o pracę, a także, na podstawie odrębnych umów, świadczyć Fundacji
usługi lub wykonywać zlecenie lub dzieło na jej zamówienie.
2. Członkom Zarządu nie zatrudnionym przez Fundację, Zarząd może przyznać
w uzasadnionych przypadkach zwrot udokumentowanych kosztów
poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.
3. Zabrania się członkom Zarządu:
a. pobierania pożyczek z Fundacji,
b. przekazywania majątku Fundacji na swoją rzecz, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Zarządu lub pracownicy Fundacji.
VI. Połączenie z inną fundacją. Likwidacja Fundacji
§ 20
1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć
się z inną fundacją.
2. O połączeniu z inną fundacją postanawia Zarząd w drodze uchwały.
§ 21
Zarząd podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego
Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i
majątku Fundacji.
VII. Postanowienia końcowe
§ 22
1. Podjęcie przez Fundację działalności nie przewidzianej Statutem wymaga
jego zmiany.
2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Zarządu.
3. Po przyjęciu uchwały Zarządu dotyczącej zmiany Statutu, sporządza się tekst
jednolity Statutu.
4. Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 23
Statut wchodzi w życie z dniem wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego
przez właściwy sąd rejestrowy.

