Statut Fundacji FORUM ARTIS IM. MARKA TRACZA

Tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą nr 3 Rady Fundacji z dnia
14 maja 2014 r.

I.

Postanowienia ogólne
§1

1.

Fundacja pod nazwą Fundacja FORUM ARTIS im. Marka Tracz zwana dalej

Fundacją, ustanowiona została przez Marka Tracza zwanego dalej Fundatorem, aktem
notarialnym Repertorium A nr 2193/2009 sporządzonym w dniu 15 października 2009 roku
przez notariusza Annę Jędrzejewską.
2.

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U.

Nr 21 poz. 97, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U Nr 96, poz. 873 z późniejszymi
zmianami) oraz niniejszego Statutu.
3.

Fundacja uzyskuje osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji w

Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia.
§2
1.

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

2.

Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3.

W razie potrzeby Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie w kraju i za granicą,

a także przystępować do przedsiębiorców, organizacji i fundacji w kraju i za granicą.
4.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§3
Fundacja używa pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Radę Fundacji.

II. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji
§4
Fundacja powołana jest dla prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie
szeroko pojętej kultury, sztuki i edukacji.
Celem fundacji jest:
1. Popularyzacja, upowszechnianie oraz promocja kultury i sztuki, w tym również
niszowej, awangardowej, niekomercyjnej.
2. Wspieranie i animowanie wszelkich inicjatyw kulturalnych, artystycznych,
społecznych i edukacyjnych.
3. Tworzenie przestrzeni dla współpracy polskich twórców i artystów z artystami z
innych krajów szczególnie w dziedzinie muzyki.
4. Wspieranie i promowanie utalentowanych artystów w Polsce i za granicą.
5. Działania na rzecz promocji regionu Dolnego Śląska, w tym turystyki kulturowej, z
uwzględnieniem jego historii i miejsca we wspólnej Europie.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


organizowanie przedsięwzięć artystycznych: koncertów, przestawień teatralnych,
operowych, operetkowych i musicali



tworzenie i koordynowanie projektów umożliwiających zdobywanie początkującym
artystom doświadczeń w przedsięwzięciach z doświadczonymi artystami



tworzenie i koordynacja: grupowych projektów z partnerami z UE i z poza UE,
międzynarodowych zespołów oraz wspieranie dialogu międzykulturowego



organizowanie wielokulturowych imprez artystycznych: festiwali, konkursów,
koncertów, wystaw i warsztatów związanych z edukacją w zakresie kultury i sztuki,



działalność promocyjna, edukacyjna, informacyjna i kulturalna przy wykorzystaniu
Internetu



wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem kultury i sztuki: nut,
książek, czasopism, płyt CD oraz DVD oraz tłumaczeń na języki obce



tworzenie i upowszechnianie baz danych dotyczących twórców wybitnych dzieł
kultury i wydarzeń kulturalnych



prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie kultury i sztuki, a szczególnie muzyki



popularyzację i rozwijanie szeroko pojętej turystyki kulturowej poprzez organizację
wydarzeń artystycznych wykorzystujących materialne dziedzictwo kulturowe



współpracę z organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami, instytucjami kultury
oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz kultury i sztuki.
§5

1. Ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jest Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.

III. Majątek Fundacji
§6
1.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie

5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działania
Fundacji.
2.

Majątek fundacji mogą stanowić również:

2.1. dotacje, darowizny krajowe i zagraniczne, spadki, zapisy, subwencje osób prawnych,
2.2. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji, odsetki od lokat kapitałowych
i papierów wartościowych,
2.3. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
2.4. dochody ze zbiórek publicznych.
3.

Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz

pokrycie kosztów jej działania.

4.

Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

5.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.

IV. Władze Fundacji
§7
Władzami Fundacji są:
1.

Rada Fundacji,

2.

Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji
§8

1.

Rada Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolnym Fundacji.

2.

Rada Fundacji składa się z Przewodniczącego Rady oraz członków w liczbie od 1 do 6.

3.

Fundator dokonuje pierwszego wyboru Członków Rady Fundacji m.in. spośród osób,

które wspierały finansowo Fundację, bądź w inny sposób oddały istotne zasługi w realizacji
celów Fundacji i osób będących autorytetami w dziedzinach, w których działa Fundacja.
Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4.

Rada Fundacji jest powoływana na okres 2-letniej kadencji.

5.

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku i działa według uchwalonego przez

siebie regulaminu.
6.

Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Fundacji do 31 marca każdego roku.

7.

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego

organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków
związanych z tą działalnością
Zarząd Fundacji
§9
1. Zarząd Fundacji liczy 3 osoby i składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz Członka
Zarządu. O funkcji, jaką osoba pełnić będzie w Zarządzie decyduje Rada Fundacji w
akcie jej powołania w skład Zarządu.
2. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 2 lata. Członek Zarządu Fundacji może być powołany
na kolejne kadencje.
3. Pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora.
4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy z członków
Zarządu.
5. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
6. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
§ 10
Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie czynności nie zastrzeżone do
właściwości Rady Fundacji lub Fundatora.
V. Działalność gospodarcza
§ 11
1.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach odpowiednich do

realizacji celów Fundacji.
2.

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji są:

2.1

działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z,

2.2.

działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z,

2.3.

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z,

2.4.

pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z,

2.5.

działalność wspomagająca edukację 85.60.Z,

2.6.

nauka języków obcych 85.59.A,

2.7.

działalność agencji reklamowych 73.11.Z,

2.8.

wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z,

2.9.

wydawanie książek 58.11.Z,

2.10.
2.11.

pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z,
działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z,

2.12.

sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizulanych prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach 47.63.Z
2.13.

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.91.Z.
3.

Na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej przeznacza się, niezależnie

od majątku posiadanego przez Fundację, środki finansowe w kwocie 2000 zł (słownie: dwa
tysiące złotych).
4.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem

wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo zakładów.
VI. Postanowienia końcowe.
§ 12
1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel działania
Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Rady
Fundacji i Zarządu Fundacji.

§ 13
1. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii
Rady Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji po zasięgnięciu opinii Zarządu
Fundacji.
§ 14
1.

W skład Pierwszego Zarządu Fundacji wolą Fundatora wchodzą następujące osoby:

1)

Alina Drozd – Prezes Zarządu,

2)

Jadwiga Gutorska – Wiceprezes Zarządu

3)

Katarzyna Kucharska-Dymitraszczuk - Członek Zarządu

2.

W skład pierwszej Rady Fundacji wolą Fundatora wchodzą następujące osoby:

1) Marek Tracz – Przewodniczący Rady Fundacji,
2) Józefa Litwinek-Dmowska – Członek Rady Fundacji.

