
STATUT FUNDACJI
„FUNDACJA DZIECI SUZUKI”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Dzieci Suzuki” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Magdalenę 
Krzyżak-Türschmid i Marcina Türschmida, zwanymi dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym Repertorium A 
nr 1693/2018, sporządzonym przed notariuszem Magdaleną Malik w kancelarii notarialnej przy ul. 
Grzegórzeckiej 76/3  w Krakowie w dniu 08.08.2018, działa na podstawie obowiązującego prawa oraz 
niniejszego statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Fundację powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2

Nadzór nad fundacją sprawuje minister ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 3

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Na potrzeby współpracy międzynarodowej Fundacja może używać tłumaczenia nazwy na języki obce.

4. Siedzibą Fundacji jest Kraków.

§ 4

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę.

2. Fundacja może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaczenia, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom nieposiadającym 
osobowości prawnej, przyczyniającym się w sposób szczególny do realizacji celów Fundacji lub 
zasłużonym dla samej Fundacji.



§ 5

Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników lub powierzać do wykonania prace 
zlecone.

§ 6

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym 
profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska 
jest stroną.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celami fundacji są:

1. Cele działalności kulturalnej i oświatowej, a w szczególności:

a) propagowanie kultury, muzyki, sztuk teatralnych, tanecznych i plastycznych w społeczeństwie i w 
społecznościach lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci małych, 

b) promowanie kontaktu z muzyką u dzieci od najmłodszych lat, ze szczególnym uwzględnieniem metody 
Suzuki,

c) upowszechnianie wiedzy na temat metody Suzuki,

d) wspieranie rozwoju muzycznego dzieci uczących się metodą Suzuki oraz kariery wyróżniających się 
uczniów metody Suzuki,

e) promowanie edukacji alternatywnej poprzez opracowywanie nowoczesnych i efektywnych metod 
nauczania,

f) krzewienie kultury, muzyki, sztuk teatralnych, tanecznych i plastycznych wśród amatorów,

g) promowanie i upowszechnianie idei wspólnego muzykowania

h) wsparcie kompleksowej edukacji muzycznej w ramach nauki metodą Suzuki,

i) wspieranie rozwoju zawodowego i umiejętności nauczycieli metody Suzuki i innych osób zajmujących 
się edukacją muzyczną w tym rodziców uczniów metody Suzuki,



j) promowanie idei wczesnej edukacji dzieci.

2. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, oddolnych inicjatyw oraz łączenie pokoleń.

3. Wyrównywanie szans oraz pokonywanie barier ekonomiczno-społecznych, w tym pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej.

4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5. Współpraca międzynarodowa i wspomaganie integracji europejskiej.

6. Działanie na rzecz integracji obcokrajowców.

7. Działalność dobroczynna oraz charytatywna.

8. Upowszechnianie oraz wspieranie ochrony zdrowia i kultury fizycznej, działanie na rzecz osób 
niepełnosprawnych, zwłaszcza przez kontakt z muzyką i wykonywanie muzyki.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, w tym organizowanie kursów muzycznych, w 
szczególności metodą Suzuki, warsztatów i zgrupowań szkoleniowych, zajęć tematycznych, 
konferencji, sympozjów.

2. Działalność kulturową, w tym na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w 
tym poprzez organizację koncertów, podróży artystycznych, sesji nagraniowych, przeglądów, festiwali, 
konkursów muzycznych, pokazów, przedstawień teatralnych, wernisaży, przeglądów.

3. Organizację koncertów prezentujących wspólną grę dzieci lub wspólną grę dzieci i rodziców, 
szczególnie w kontekście prezentacji metody Suzuki.

4. Działalność propagatorską, informacyjną i wydawniczą w zakresie upowszechniania kultury, muzyki, 
sztuk teatralnych, tanecznych i plastycznych.

5. Współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą, działającymi w zakresie objętym celami 
Fundacji oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi celami Fundacji.

6. Wspieranie osób uzdolnionych i tworzenie grup twórczych poprzez m.in. fundowanie stypendiów.

7. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

8. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym i 
mediami.



9. Promocję twórczości oraz inicjowanie przedsięwzięć artystycznych w kraju i poza jego granicami.

10. Współpracę z artystami, nauczycielami, animatorami kultury, psychologami, trenerami i 
wolontariuszami.

11. Udzielanie pomocy organizacyjnej, edukacyjnej i finansowej nauczycielom Metody Suzuki, a w 
szczególności Krakowskiej Szkole Suzuki.

12. Działalność charytatywną, w tym koncerty, wolontariat, bale i imprezy charytatywne.

13.  Organizację oraz uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, kulturalnych i 
edukacyjnych.

§ 9

1. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną. Działania 
podejmowane jako środki realizacji celów Fundacji, określone powyżej w § 8 niniejszego Statutu 
stanowią - w przypadku spełnienia przesłanek określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie - działalność pożytku publicznego.

2. Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i  działalności gospodarczej 
w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, 
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1100 zł (słownie: jeden tysiąc sto zł)  w jaki 
Fundację wyposażyli Fundatorzy oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundatorzy przeznaczają dodatkowo kwotę 
1000 zł (słownie tysiąc złotych).

§ 11

1. Dochody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów dotacji, grantów, subwencji, stypendiów lub innych podobnych przysporzeń 
majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i jednostki 
organizacyjne 



b) dochodów ze zbiórek publicznych,

c) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

d) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację

e) dochodów z praw majątkowych, w tym majątkowych praw autorskich

f) operacji finansowych, zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą

g) dochodów z posiadanych jednostek uczestnictwa w spółkach prawa handlowego

h) odpłatnej działalności pożytku publicznego

§ 12

1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko 
z poszanowaniem woli spadkobierców i donatorów.

2. Cały dochód Fundacji (nadwyżka przychodów nad kosztami), w tym dochód pochodzący z prowadzonej 
działalności gospodarczej, może być przeznaczony i wykorzystany jedynie na działalność statutową 
Fundacji.

§ 13

1. Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków 
organów lub pracowników oraz osób, z którymi 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 majątku Fundacji na rzecz członków orgaów lub pracowników 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 Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników 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 organów Fundacji lub 
pracownicy lub ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 
wyższych niż rynkowe.



§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku 
z dobrodziejstwem inwentarza. 

ROZDZIAŁ IV
Działalność gospodarcza

§ 15

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji 
celów statutowych jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 16

1. Fundacja, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 niniejszego Statutu, może być może prowadzić działalność 
gospodarczą w następującym przedmiocie:

a) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

b) 58.11.Z Wydawanie książek

c) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

d) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

e) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

f) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

§ 17

Rok obrotowy Fundacji kończy się 30 czerwca.

ROZDZIAŁ IV
Organy i sposób reprezentowania Fundacji

§ 18

1. Organem zarządczym Fundacji jest Zarząd Fundacji.



2. Zarząd Fundacji może powołać także Radę Fundacji, która w przypadku powołania działa na zasadach 
określonych w § 23-24.

Zarząd Fundacji
§ 19

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji

b) realizacja celów statutowych,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g) zmiana statutu Fundacji,

h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji w tym w sprawie 
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Zarząd podejmie stosowną uchwałę o 
przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.

4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

5. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne 
sprawozdanie finansowe i przesłać je do odpowiednich instytucji.

 § 20

1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz może wykonywać każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 2 tys. zł. (słownie: dwóch tysięcy 
złotych) oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków 
Zarządu.



§ 21

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu.

2. Pierwszych członków Zarządu Fundacji, w tym pierwszego Prezesa Zarządu powołują Fundatorzy. 
 Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia 
składu Zarządu, powołuje swą decyzją Zarząd.

3. Członkiem Zarządu Fundacji może być również Fundator, pod warunkiem, iż nie pełni on funkcji w 
Radzie Fundacji.

4. Fundator może pełnić funkcję członka zarządu bezterminowo. Kadencja innych niż Fundator członków 
Zarządu Fundacji trwa 4 lata (członków Zarządu powołuje się na okres  odrębnej kadencji). Funkcję 
członka Zarządu (w tym Prezesa) Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencje.

5. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa wraz z upływem kadencji,  wskutek pisemnej rezygnacji, 
pisemnego odwołania, śmierci lub na skutek zaistnienia przesłanek negatywnych pełnienia funkcji 
opisanych w § 21 ust. 8 niniejszego Statutu.

6. Członek Zarządu Fundacji, w tym Prezes Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Zarząd 
Fundacji zwykłą większością głosów. 

7. W przypadku odwołania z pełnionej funkcji lub śmierci Prezesa Zarządu, nowego Prezesa Zarządu 
wybierają członkowie Zarządu zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów 
decydują Fundatorzy.

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

§ 22

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż  raz w roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje się, zawiadamiając 
wszystkich członków Zarządu za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, 
wysłanych co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia. Dopuszczalne jest dokonanie zwołania 
poprzez wysłanie członkowi Zarządu, co najmniej trzy dni przed terminem posiedzenia, zaproszenia 
pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził pisemną zgodę na dokonywanie wobec niego 
korespondencji w tej formie, podając adres, na który korespondencja powinna być wysyłana. 
W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. Regulamin 
Zarządu może zawierać określenie dodatkowych sposobów zwoływania posiedzeń Zarządu. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej,  zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W przypadku równego 
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.



Rada Fundacji

§ 23

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję 
(członków Rady Fundacji wybiera się na okres  wspólnej kadencji). Rada wybiera ze swego grona 
Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, 
które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.. 
Członkowie Rady mogą pełnić swoją funkcję więcej niż jedną kadencję.

4. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

5. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępwo skarbowe.

6. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

7. Członkowie Rady mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

8. Z ważnych powodów członek Rady Fundacji może być odwołany w wyniku uchwały podjętej 
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

9. Mandat członka Rady Fundacji wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji lub na skutek zaistnienia 
przesłanek negatywnych pełnienia funkcji opisanych w § 23 ust. 5 niniejszego Statutu..

§ 24

1. Sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Fundacji jeżeli jest powołana. Jeżeli nie, zatwierdzenie 
rocznego sprawozdania z działalności odbywa się poprzez głosowanie i podjęcie uchwały przez Zarząd 
zwykłą większością głosów.

2. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej dwóch członków rady.

4. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.



5. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek 
Zarządu Fundacji lub przynajmniej dwóch członków Rady Fundacji. Posiedzenia Rady zwołuje się, 
zawiadamiając wszystkich członków Rady za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą 
kurierską, wysłanych co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia. Dopuszczalne jest dokonanie 
zwołania poprzez wysłanie członkowi Rady, co najmniej trzy dni przed terminem posiedzenia, 
zaproszenia pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził pisemną zgodę na dokonywanie wobec 
niego korespondencji w tej formie, podając adres, na który korespondencja powinna być wysyłana. 
W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. Regulamin 
Rady może zawierać określenie dodatkowych sposobów zwoływania posiedzeń Rady.

ROZDZIAŁ V
Zmiana statutu

§ 25

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały w obecności 
przynajmniej dwóch członków Zarządu,  za zgodą Rady Fundacji, jeżeli została powołana. Zmiany statutu 
nie mogą stanowić istotnej zmiany celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, i określonych 
w akcie założycielskim, dopuszczalne jest rozszerzenie celów.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 26

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach 
określonych umową obu fundacji.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele 
Fundacji.

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały w 
obecności przynajmniej dwóch członków Zarządu. Jeśli powołano Radę Fundacji podjęcie uchwały 
uwarunkowane jest jej wcześniejszą zgodą.

§ 27

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Decyzja o otwarciu 
likwidacji Fundacji może być podjęta wyłącznie w razie zaistnienia przesłanek jej podjęcia określonych 
przepisami prawa. 

§ 28



1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały w 
obecności przynajmniej dwóch członków Zarządu,  za zgodą Rady Fundacji (jeśli została powołana).

2. Jeżeli Zarząd Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację 
Fundacji przeprowadza Zarząd.

3. W ramach likwidacji należy zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności, i wypełnić 
zobowiązania Fundacji.

§ 29

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom lub organizacjom, których działalność 
odpowiada celom Fundacji.

§ 30

1. W razie śmierci jednego z Fundatorów albo utraty przez jednego z Fundatorów zdolności do czynności 
prawnych kompetencje zastrzeżone niniejszym Statutem dla obu Fundatorów należeć będą do jednego z 
nich.

2. W razie śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych przez obu Fundatorów kompetencje 
zastrzeżone niniejszym Statutem dla Fundatorów należeć będą do jednej lub dwóch osób wskazanych 
przez Fundatorów jako uprawnione do wykonywania tych kompetencji.

3. W przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 1 niniejszego Statutu uprawnienie do wskazania osoby/osób 
uprawnionych do wykonywania kompetencji Fundatorów posiada jeden z Fundatorów.

4. W przypadku wskazania dwóch osób uprawnionych do wykonywania kompetencji Fundatorów, do ich 
działania odpowiednie zastosowanie będą znajdowały zawarte w niniejszym Statucie postanowienia 
dotyczące wykonywania kompetencji przez Fundatorów.

5. Oświadczenie Fundatorów o wskazaniu osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do wykonywania 
kompetencji Fundatorów wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


