STATUT
FUNDACJI GOSPEL HOUSE

Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą GOSPEL HOUSE, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§3
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa
narodowego.
§4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
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Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celami Fundacji są:
1. Kształtowanie, upowszechnianie i podnoszenie poziomu kultury muzycznej
w społeczeństwie.
2. Popularyzacja muzyki, w szczególności muzyki gospel.
3. Promowanie twórczości polskich i zagranicznych kompozytorów, w szczególności
w odniesieniu do muzyki gospel.
4. Promowanie wykonawców muzyki, w szczególności muzyki gospel.
5. Promowanie wiedzy o muzyce i rozbudzanie zamiłowania do muzyki.
6. Działanie na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego i popularyzacji kultury
muzycznej w społeczeństwie.
7. Szerokie wykorzystanie środków masowego przekazu do propagowania korzystnych
postaw i zjawisk społecznych, szczególnie w dziedzinie rozwoju muzyki gospel.
8. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy
pomiędzy społeczeństwami poprzez promowanie polskich osiągnięć w zakresie
muzyki i kultury.
9. Propagowanie wszelkich zjawisk i przedsięwzięć artystycznych związanych z muzyką
gospel oraz pokrewnymi rodzajami muzyki wśród ogółu społeczeństwa,
a w szczególności wśród dzieci, młodzieży i członków Fundacji.
10. Wspieranie rozwoju muzyki gospel poprzez inspirowanie i doskonalenie umiejętności
twórców wykonujących tę muzykę.
11. Zakładanie, prowadzenie, wspieranie chórów oraz zespołów muzycznych.
12. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej oraz zapewnianie
wsparcia organizacyjnego wszelkim inicjatywom związanym z muzyką i innymi
działaniami artystycznymi.
13. Upowszechnianie, szczególnie wśród młodzieży, idei braterstwa i przyjaźni ludzi
i narodów, budowanie cywilizacji miłości, wdrażanie w życie wartości uniwersalnych.
14. Rozwój życia muzycznego i doskonalenie umiejętności muzycznych młodych
wykonawców.
15. Podejmowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury muzycznej, zarówno
materialnych jak i niematerialnych.
16. Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie realizacji zadań publicznych.
17. Prowadzenie działalności integrującej członków Fundacji poprzez aktywność
kulturalną, gospodarczą, rekreacyjną i towarzyską.
18. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób.
19. Działalność charytatywna.
20. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
21. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
22. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
23. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
24. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
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25. Działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
26. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
27. Promocja i organizacja wolontariatu.
28. Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
29. Wspieranie i promocja nowoczesnych technologii mających na celu usprawnienie
i rozwój komunikacji międzyludzkiej.
30. Prowadzenie i wspieranie działalności społecznej i edukacyjnej na polu szeroko
pojętej kultury i sztuki.
31. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Fundacji.

Realizacja celów Fundacji
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie imprez i przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych
i naukowych w kraju i za granicą.
2. Organizowanie koncertów, warsztatów, festiwali, konkursów, przeglądów i zjazdów
muzycznych.
3. Fundowanie nagród i stypendiów dla wybitnych muzyków i zespołów muzycznych.
4. Finansowanie udziału zespołów muzycznych w koncertach, warsztatach, festiwalach,
konkursach, przeglądach i zjazdach.
5. Finansowanie bieżącej działalności zespołów muzycznych,
6. Działalność propagatorską, informacyjną, wydawniczą, edukacyjną w zakresie muzyki
oraz muzyki gospel.
7. Wspieranie działań innych osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji.
8. Uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych, wychowawczych, w szczególności
w zakresie edukacji kulturalnej i muzycznej.
9. Współpracę z organami władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego
oraz organizacjami pozarządowymi, a także instytucjami zagranicznymi.
10. Reprezentowanie Fundacji wobec sponsorów, krajowych i europejskich organizacji,
mediów oraz pozostałych osób trzecich.
11. Tworzenie warunków do powstawania bazy służącej prezentacji muzyki gospel
i wydarzeń towarzyszących.
12. Współpracę ze szkołami, klubami i innymi podmiotami w celu promowania
alternatywnych form spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży.
13. Inicjowanie i organizowanie festiwali, koncertów, konkursów, przesłuchań
muzycznych, wystaw, prelekcji, pokazów, przeglądów, spotkań z wybitnymi
twórcami, szkoleń, warsztatów i innych form oddziaływania.
14. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami
społecznymi.
15. Współpracę ze środowiskami biznesowymi w celu pozyskiwania środków
finansowych na cele statutowe.
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16. Współpracę z pokrewnymi organizacjami w kraju i zagranicą o zbieżnych celach,
a także członkowstwo w takich organizacjach.
17. Informowanie o działalności Fundacji.
18. Promocję i organizację wolontariatu.
19. Wydawanie książek, broszur, gazet, płyt CD, DVD, fotografii, kalendarzy, plakatów,
materiałów promocyjnych i szkoleniowych oraz tworzenie stron internetowych.
20. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Fundacji.
21. Organizowanie spotkań z kompozytorami, muzykami i wokalistami uprawiającymi
muzykę gospel.
22. Inicjowanie, współorganizowanie i organizowanie koncertów, festiwali i przeglądów
wokalno-instrumentalnych oraz innych przedsięwzięć artystycznych.
23. Organizowanie, w miarę możliwości co roku, Festiwalu Muzyki Gospel.
24. Organizowanie doskonalących warsztatów, w szczególności dla młodych muzyków,
wokalistów i chórów, producentów dźwięku.
25. Organizowanie międzynarodowych spotkań pasjonatów muzyki gospel.
26. Organizowanie sympozjów w duchu ekumenizmu.
27. Wspieranie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży.
28. Uczestnictwo w obozach, szkoleniach, spotkaniach grup, zjazdach i sympozjach
wyznających wartości uniwersalne.
29. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
30. Prowadzenie działalności wydawniczej.
31. Prowadzenie działalności dobroczynnej.
32. Gromadzenie światowego dorobku muzyki gospel.
33. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami
społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.
§8
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach, w rozmiarach służących realizacji jej celów.
2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić:
a) odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
18.12.Z
18.13.Z
18.14.Z
18.20.Z
46.16.Z
46.18.Z
46.19.Z
46.43.Z
47.19.Z
47.63.Z
47.89.Z

Pozostałe drukowanie;
Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
Introligatorstwo i podobne usługi;
Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych,
odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych;
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych
określonych towarów;
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
i targowiskach;
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47.91.Z
47.99.Z
58.11.Z
58.12.Z
58.14.Z
58.19.Z
59.11.Z
59.12.Z
59.13.Z
59.14.Z
59.20.Z
62.01.Z
62.09.Z
63.11.Z
63.12.Z
63.91.Z
63.99.Z
68.20.Z
69.10.Z
69.20.Z
70.21.Z
73.11.Z
73.12.A
73.12.B
73.12.C
73.12.D
74.20.Z
74.90.Z
77.22.Z
77.39.Z
77.40.Z
79.11.A
79.11.B
79.12.Z
79.90.A
79.90.B

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet;
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami;
Wydawanie książek;
Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
Pozostała działalność wydawnicza;
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych;
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
i programami telewizyjnymi;
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych;
Działalność związana z projekcją filmów;
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
Działalność związana z oprogramowaniem;
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych;
Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
i podobna działalność;
Działalność portali internetowych;
Działalność agencji informacyjnych;
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
Działalność prawnicza;
Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe;
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
Działalność agencji reklamowych;
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio
i telewizji;
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych;
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet);
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
Działalność fotograficzna;
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.;
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane;
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem
prac chronionych prawem autorskim;
Działalność agentów turystycznych;
Działalność pośredników turystycznych;
Działalność organizatorów turystyki;
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
Działalność w zakresie informacji turystycznej;
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79.90.C
82.11.Z
82.19.Z
82.30.Z
85.52.Z
85.59.B
85.60.Z
90.01.Z
90.02.Z
90.03.Z
90.04.Z
93.29.Z
94.12.Z
94.99.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
Działalność wspomagająca edukację;
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
Artystyczna i literacka działalność twórcza;
Działalność obiektów kulturalnych;
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
Działalność organizacji profesjonalnych;
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana;

b) nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
18.12.Z
18.13.Z
18.14.Z
18.20.Z
46.16.Z
46.18.Z
46.19.Z
46.43.Z
47.19.Z
47.63.Z
47.89.Z
47.91.Z
47.99.Z
58.11.Z
58.12.Z
58.14.Z
58.19.Z
59.11.Z
59.12.Z
59.13.Z
59.14.Z

Pozostałe drukowanie;
Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
Introligatorstwo i podobne usługi;
Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych,
odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych;
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych
określonych towarów;
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
i targowiskach;
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet;
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami;
Wydawanie książek;
Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
Pozostała działalność wydawnicza;
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych;
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
i programami telewizyjnymi;
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych;
Działalność związana z projekcją filmów;
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59.20.Z
62.01.Z
62.09.Z
63.11.Z
63.12.Z
63.91.Z
63.99.Z
68.20.Z
69.10.Z
69.20.Z
70.21.Z
73.11.Z
73.12.A
73.12.B
73.12.C
73.12.D
74.20.Z
74.90.Z
77.22.Z
77.39.Z
77.40.Z
79.11.A
79.11.B
79.12.Z
79.90.A
79.90.B
79.90.C
82.11.Z
82.19.Z
82.30.Z
85.52.Z
85.59.B
85.60.Z
90.01.Z
90.02.Z
90.03.Z
90.04.Z
93.29.Z
94.12.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
Działalność związana z oprogramowaniem;
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych;
Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
i podobna działalność;
Działalność portali internetowych;
Działalność agencji informacyjnych;
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
Działalność prawnicza;
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
Działalność agencji reklamowych;
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio
i telewizji;
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych;
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet);
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
Działalność fotograficzna;
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.;
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane;
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem
prac chronionych prawem autorskim;
Działalność agentów turystycznych;
Działalność pośredników turystycznych;
Działalność organizatorów turystyki;
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
Działalność w zakresie informacji turystycznej;
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
Działalność wspomagająca edukację;
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
Artystyczna i literacka działalność twórcza;
Działalność obiektów kulturalnych;
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
Działalność organizacji profesjonalnych;
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Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.

94.99.Z

3. Odpłatna działalność pożytku publicznego może być prowadzona jedynie
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a cały przychód z tej
działalności musi być przeznaczony na działalność statutową.
4. Dla realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać pracowników
i współpracowników oraz współpracować z wolontariuszami. Pracownikami,
współpracownikami czy też wolontariuszami Fundacji mogą być też członkowie
Zarządu.
5. Fundacja może powoływać spółki, stowarzyszenia oraz inne fundacje, oraz
przystępować do organizacji realizujących podobne cele statutowe.

Majątek i dochody Fundacji
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
Na majątek Fundacji mogą się też składać przychody z:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji,
zbiórek i imprez publicznych,
majątku Fundacji,
odsetek bankowych,
działalności odpłatnej pożytku publicznego,
działalności gospodarczej.
§ 11

1. Dochody Fundacji z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców, donatorów
lub darczyńców.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
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Władze Fundacji
§ 12
Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
§ 13
1. Fundator może być jednocześnie członkiem Zarządu.
2. Fundator może być Prezesem Zarządu Fundacji.
§ 14
1. W przypadku, gdy Fundator jest członkiem Zarządu Fundacji, pełni on funkcję Prezesa
Zarządu.
2. W sytuacji, gdy Fundator nie może lub nie chce pełnić funkcji członka Zarządu (Prezesa)
podejmuje on decyzję o powołaniu Prezesa Zarządu Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 15
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych
każdorazowo przez Fundatora. Jeżeli Fundator z przyczyn losowych nie może powołać lub
odwołać członków Zarządu, osobą uprawnioną do powołania lub odwołania członków
Zarządu jest Prezes Zarządu. Jeżeli Fundator jest jednocześnie Prezesem Zarządu i z przyczyn
losowych nie może powołać lub odwołać członków Zarządu, uprawnienia te przejmuje
Wiceprezes Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
3. Członkowie Zarządu mogą być wielokrotnie powoływani na swoje stanowiska.
4. Fundator ma prawo zmienić skład Zarządu w każdym czasie.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu Fundacji,
b) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji.
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§ 16
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
realizacja celów statutowych,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,
ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Fundacji.

3. W przypadku niewywiązywania się z obowiązków członka Zarządu, Fundator z własnej
inicjatywy lub na wniosek pozostałych członków Zarządu może odwołać członka Zarządu.
§ 17
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes, przesyłając informację
o terminie pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka Zarządu
w oświadczeniu pisemnym, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu a w razie nieobecności Prezesa decyduje głos
Wiceprezesa Zarządu.
5. Dla ważności głosowania niezbędny jest udział co najmniej połowy członków
Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Sposób reprezentacji
§ 18
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może
każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach zobowiązań oraz udzielania
pełnomocnictw przekraczających kwotę 25 000,00 złotych (dwudziestu pięciu tysięcy
złotych) składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes Zarządu.
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Zmiana statutu lub celów Fundacji
§ 19
1. Zmiana statutu lub celów Fundacji może nastąpić zgodnie z postanowieniami niniejszego
statutu. Zmiana statutu dotycząca celów Fundacji może polegać na poszerzeniu lub
uzupełnieniu celów bez naruszenia ich istotnych założeń.
2. Zmiana celów działania Fundacji wymaga zgody Fundatora.

Postanowienia końcowe
§ 20
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej
zmianie cele Fundacji.
§ 21
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury
i dziedzictwa narodowego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut Fundacji GOSPEL HOUSE
nadany przez Fundatora w dniu 9 czerwca 2015 roku

________________________________
Norbert Pawlak
Fundator Fundacji GOSPEL HOUSE
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