Statut Fundacji
„ART TRANSPARENT”
Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Fundacja nosi nazwę „Art Transparent” i zwana jest dalej „Fundacją”.
§ 2.
Siedzibą Fundacji jest Żmigród, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.
§ 3.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 4.
Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym
dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 5.
Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 10 listopada 2005 r. i działa
w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz
postanowień niniejszego Statutu, a także może działać na podstawie ustawy z dnia 23
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozdział II.
CELE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
§ 6.
Celami Fundacji są:
1) propagowanie nowych zjawisk, w tym zwłaszcza nowych mediów, w kulturze i sztuce,
ze szczególnym uwzględnieniem sztuki;
2) wspieranie twórczości młodych artystów;
3) wspieranie wymiany kulturalnej, społecznej i akademickiej;
4) współudział w inicjowaniu i koordynowaniu działań artystycznych i kulturowych;
5) szeroko rozumiana edukacja kulturalna;
6) szeroko pojęta promocja wizerunku miasta Wrocławia i jego środowiska twórczego
w kraju i za granicą;
7) działania na rzecz integracji różnych środowisk artystycznych;
8) prowadzenie badań własnych w zakresie celów statutowych, w szczególności recepcji
współczesnej sztuki i kultury, finansowania kultury, oraz informowanie
o nich;
9) działanie na rzecz wyrównywania szans i promowania praw człowieka;
10) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i promowanie postaw
obywatelskich w Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie „Przeglądu Sztuki SURVIVAL” (określanego wcześniej nazwą:
„Przegląd Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL”), wystaw, akcji
artystycznych, spotkań dyskusyjnych, koncertów, pokazów, happeningów, odczytów,
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2)
3)

4)
5)
6)

warsztatów artystycznych, seminariów, działań o charakterze teatralnym i filmowym,
sympozjów, kongresów;
działania edytorskie: pisma internetowe, gazety festiwalowe, książki, broszury;
współpracę z innymi, formalnymi i nieformalnymi, organizacjami i instytucjami, których
działalność pokrywa się z celami statutowymi Fundacji; współpraca może mieć
w szczególności charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego
finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy
z innych źródeł;
upowszechnianie wiedzy o sztuce i szerzenie kultury;
współdziałanie z organami samorządowymi i rządowymi oraz innymi administracji
publicznej, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Fundacji;
organizowanie i prowadzenie działań, zwłaszcza w zakresie szeroko rozumianej
edukacji kulturalnej.

§ 8.
„Przegląd Sztuki SURVIVAL” (określany wcześniej nazwą: „Przegląd Młodej Sztuki
w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL”), w tym nazwy i znaki graficzne używane
w związku z „Przeglądem Sztuki SURVIVAL” lub dla jego oznaczenia, są chronione prawem,
w szczególności prawem autorskim i prawem własności przemysłowej. Korzystanie z nazw
i znaków graficznych, o których mowa w zdaniu poprzednim, organizowanie imprez
artystycznych, w tym przeglądów sztuki, takich samych lub podobnych do „Przeglądu Sztuki
SURVIVAL” bez zgody Fundacji wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności jest
zabronione.
§ 9.
Fundacja w zakresie swoich celów i ich realizacji może prowadzić działalność pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zarówno odpłatną, jak i nieodpłatną.

1.

2.

§ 10.
Na żądanie Rady Fundacji lub z własnej inicjatywy Zarząd Fundacji ustala roczne
programy działania określające przewidywane w tym czasie rodzaje i formy działalności
statutowej.
Rada Fundacji może postanowić, że wydatki na określone cele i rodzaje działalności
statutowej ponad oznaczone kwoty będą wymagać jej zgody.

§ 11.
Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą, biura,
ekspozytury, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele statutowe.

1.

2.

§ 12.
W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudnić
pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego
stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.
Fundacja może utworzyć na podstawie uchwały Rady Fundacji, fundusz świadczeń
socjalnych przeznaczony na udzielanie zwrotnej pomocy pracownikom Fundacji.
Rozdział III.
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 13.
Majątek Fundacji stanowią:
1) składniki majątkowe przekazane przez Fundatorów w akcie fundacyjnym;
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2) inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania (środki finansowe, nieruchomości
i inne aktywa).

1.

2.

1.
2.

§ 14.
Dochody Fundacji mogą pochodzić z następujących źródeł:
1) darowizn, spadków i zapisów (zwykłych i windykacyjnych) krajowych
i zagranicznych;
2) dotacji, subwencji oraz grantów;
3) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;
4) dochodów z majątku Fundacji – ruchomego i nieruchomego, z innych aktywów oraz
praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów
finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
5) odsetek i depozytów bankowych;
6) odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe może zastrzec, że środki te mają być
przeznaczone na określony statutowy rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji
może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy
przekazane przez niego środki. Jeśli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie
celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
§ 15.
Zbycie lub obciążenie nieruchomości wymaga uchwały Rady Fundacji.
Rada Fundacji może postanowić, że uprzedniej uchwały Rady wymagać będzie również
zbycie lub obciążenie innych składników majątku Fundacji oraz zaciągnięcie
zobowiązania do świadczenia wartości przenoszącej oznaczona kwotę.
§ 16.

Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów
oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej osobami bliskimi),
2) przekazywać majątku na rzecz członków organów 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,
3) wykorzystywać majątku 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,
4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział IV.
ORGANY FUNDACJI
§ 17.
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
2) Zarząd.
1.

§ 18.
Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym.
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2.
3.
4.

5.

6.

Rada składa się z co najmniej trzech członków.
W skład Rady z mocy Statutu wchodzą Fundatorzy.
Członków pierwszego składu Rady, do której wejdą osoby inne niż Fundatorzy, powołują
Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę
funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swoją uchwałą Rada.
Odwołanie Członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może
nastąpić w wyniku uchwały podjętej w głosowaniu tajnym bezwzględną większością
głosów przez pozostałych członków Rady. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób
pozbawieni członkostwa w Radzie.
Członkostwo w Radzie ustaje na skutek rezygnacji z członkostwa zgłoszonej pisemnie
Przewodniczącemu Rady, albo śmierci członka Rady.

§ 19.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji;
2) wytyczenie głównych kierunków działalności Fundacji;
3) zatwierdzanie programów działania Fundacji przedstawionych przez Zarząd;
4) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu;
5) ocena pracy Zarządu, rozpatrywanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności,
zatwierdzanie bilansu i sprawozdań finansowych oraz udzielanie członkom Zarządu
absolutorium;
6) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia;
7) uchwalanie zmian Statutu Fundacji;
8) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd bądź podjętych
z własnej inicjatywy;
9) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
1.
2.
3.

1.

2.
3.

1.
2.
3.

4.

§ 20.
Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje
i przewodniczy posiedzeniom Rady.
W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady, powołuje
ona ze swego grona inna osobę do sprawowania tej funkcji.
§ 21.
Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek:
1) Zarządu,
2) Fundatora,
3) członka Rady.
Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach co najmniej raz w roku.
Posiedzenie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań Zarządu oraz
udzielenia członkom Zarządu absolutorium powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy
od upływu okresu sprawozdawczego.
§ 22.
Do ważności zebrania Rady wymagana jest obecność przynajmniej połowy jej członków.
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie, uchwały Rady zapadają
bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej członków.
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie głosowanie jest jawne. Tajne
głosowanie zarządza się na życzenie przynajmniej jednego członka Rady obecnego na
zebraniu.
Zebranie Rady prowadzi Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności –
wybrany przez obecnych członków Rady spośród nich Przewodniczący Zebrania.
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5.

6.

Uchwały Rady powinny być zaprotokołowane i podpisane przez Przewodniczącego
Rady, albo Przewodniczącego Zebrania, oraz członków Rady biorących udział
w posiedzeniu.
Członkowie Rady mogą działać przez swoich pełnomocników.

§ 23.
Członkom Rady nie może być przyznane wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie.
Postanowienie to nie wyłącza możliwości uchwalenia przez Radę zwrotu kosztów
związanych z pełnieniem funkcji.
§ 24.
Szczegółowy tryb działania Rady może zostać określony w uchwalonym przez nią
Regulaminie.

1.

2.
3.
4.
5.

§ 25.
Zarząd składa się z członków w liczbie co najmniej dwóch, w tym z Prezesa Zarządu
oraz pozostałych członków Zarządu, którzy mogą być określani mianem Wiceprezesów
Zarządu.
Maksymalną liczbę członków Zarządu określa Rada.
Wybierając członków Zarządu Rada określa, których z członków Zarządu będzie
Prezesem Zarządu.
Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, wybiera w tajnym głosowaniu Rada na
pięcioletnią kadencję.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§ 26.
Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z członkostwem w Radzie. W przypadku wyboru
członka Rady do Zarządu członkostwo w Radzie ustaje.

1.
2.

1.
2.

§ 27.
Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie rocznych programów działania Fundacji i planów finansowych;
2) uchwalanie regulaminów;
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
4) przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów zwykłych oraz
windykacyjnych,
5) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla
pracowników Fundacji,
6) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji
Fundacji,
7) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji
innych organów.
§ 28.
Fundację reprezentuje, z zastrzeżeniem ust. 2, każdy członek Zarządu samodzielnie.
Współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu i pełnomocnika
wymagane jest w sprawach:
1) związanych z rozporządzeniem prawem lub zaciągnięciem zobowiązania powyżej
100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00 groszy),
2) w przypadku świadczeń okresowych trwających dłużej niż jeden rok – gdy wartość
tych świadczeń za jeden rok przekroczy kwotę wskazaną w pkt. 1,
3) w przypadku świadczeń okresowych trwających nie dłużej niż jeden rok – gdy wartość
tych świadczeń za cały okres ich trwania przekroczy kwotę wskazaną w pkt. 1.

5

3.

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.

Zarząd może powołać pełnomocników do kierowania określonymi sprawami należącymi
do zadań Fundacji i do reprezentacji Fundacji w tych sprawach, z zastrzeżeniem ust. 2.
§ 29.
Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego inny
członek Zarządu.
Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu
rodzajów spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.
Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku.
O posiedzeniu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków
Zarządu nie później niż na tydzień przed terminem posiedzenia. W sytuacjach nagłych
posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez zachowania terminów, o których mowa
w zdaniu 1.
§ 30.
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Zarządu. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa
Zarządu.
Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania
tajnego.
Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu
członków Zarządu.

§ 31.
Przed upływem kadencji członek Zarządu, nie wyłączając Przezesa Zarządu, może być
odwołany przez Radę w tajnym głosowaniu większością 2/3 głosów. Większość 2/3 głosów
nie jest wymagana, jeżeli wniosek o odwołanie zostanie ogłoszony w następstwie
nieudzielenia absolutorium.

1.

2.

§ 32.
Rada może postanowić, że niektórzy albo wszyscy członkowie Zarządu będą
wykonywać swoje obowiązki w ramach umowy o pracę określając jednocześnie
wysokość wynagrodzenia.
Członkom Zarządu niezatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę Rada
może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach
Zarządu.
Rozdział V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33.
Rada może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu większością 2/3 głosów; zmiana
może również dotyczyć celów Fundacji.

1.
2.

§ 34.
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.
§ 35.
1. O likwidacji Fundacji może postanowić Rada w uchwale podjętej jednomyślnie.
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2. Jeżeli Rada w uchwale, o której mowa w ust. 1, nie powoła likwidatorów, likwidację
Fundacji przeprowadza Zarząd.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbliżone do celów
Fundacji.”.
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