STATUT
Fundacji „Pro Arte”
Fundacja pod nazwą Fundacja „Pro Arte”, ustanowiona przez Stanisława Rybarczyka
- zwanego dalej „Fundatorem” - aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
Kingę Orłowska – Dudek w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Kurzy Targ 5
dnia 29 października 2001 r. - Repertorium A nr 6164 / 2001, działa na podstawie
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. nr 46 z 1991 r.,
poz. 203, ze zmianami Dz.U. nr 121 z 1997 r., poz. 769 i Dz.U. nr 120 z 2000r., poz.
1268) oraz postanowień niniejszego Statutu, ustalonego przez Fundatora.

§ 1.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla
właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
§ 2.
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§ 3.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 4.
Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku "Fundacja Pro Arte we Wrocławiu.” Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 5.
Celem Fundacji jest wspieranie wszelkich działań artystycznych, kulturalnych,
naukowych i oświatowych służących rozwojowi i promocji Dolnego Śląska.
§ 6.
1. Fundacja realizuje cele na rzecz ogółu społeczności, przez:

a. inicjowanie i wspieranie realizacji programów informacyjnych, badawczych,
twórczych, szkoleniowych i edukacyjnych,
b. wspieranie i promocję działań artystycznych i kulturalnych oraz innych
przedsięwzięć, w tym takich jak : „Wieczory Tumskie”, „Polsko – Niemiecka
Młoda Filharmonia Dolny Śląsk”, „Koncerty Hawdalowe”, festiwal „Spotkania
z Kulturą Żydowską”, działalność koncertowa chóru Synagogi pod Białym
Bocianem we Wrocławiu ,
c. wspieranie programów stypendialnych
specjalistów różnych dziedzin,

dla

twórców,

artystów

oraz

d. udzielanie pomocy społecznej,
e. wspieranie programów wydawniczych,
f. współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
g. organizowanie i wspieranie współpracy
oświatowej, kulturalnej i artystycznej,

międzynarodowej

naukowej,

h. współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami prowadzącymi działalność
statutową w tym samym lub zbliżonym zakresie.
2. Działalność wyżej określona jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
a. działalności kulturalnej i artystycznej,
b. działalności edukacyjnej,
c. działalności naukowej, prowadzenia prac badawczo –rozwojowych,
d. działalności wydawniczej,
e. działalności poligraficznej,
f. reprodukcji zapisanych nośników informacji,
g. sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach,
h. reklamy,
i. działalności związanej z filmem i przemysłem wideo,
j. innej działalności artystycznej i rozrywkowej,
k. działalności agencji informacyjnych.
5. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
a. wspierania działalności kulturalnej i artystycznej,
b. wspierania działalności edukacyjnej,
c. wspierania działalności naukowej,
d. fundowania stypendiów,
e. wspierania działalności społecznej,
f. finansowania lub dofinansowywania wydawnictw,
g. wspierania współpracy międzynarodowej kulturalnej, artystycznej, naukowej
i edukacyjnej.

§ 7.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył
Fundator w kwocie pieniężnej 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych oraz
nieruchomości, ruchomości i środki finansowe, nabyte przez Fundację w toku jej
działania.
2. Dochodami Fundacji są:
a. darowizny, zapisy, spadki;
b. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
c. subwencje osób prawnych;
d. innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji
przez krajowe lub zagraniczne osoby prawne lub fizyczne;
e. dochody z majątku Fundacji nieruchomego i ruchomego;
f. dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
g. dotacje z budżetu państwa oraz organów samorządu terytorialnego.
3. Cały dochód Fundacji służy wyłącznej realizacji zadań należących do jej celów
statutowych.
§ 8.
1. Fundator zastrzega sobie wpływ na działalność Fundacji, poprzez rozstrzyganie
w sprawach zmiany celu lub zmiany statutu Fundacji, likwidacji Fundacji,
powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji na poszczególne funkcje,
ustalania liczebności Zarządu i funkcji członków Zarządu oraz opiniowania
kandydatów do Zarządu.
2. W przypadku śmierci Fundatora kompetencje jemu zastrzeżone w statucie
Fundacji są wykonywane przez Radę Fundacji, z tym że Rada Fundacji nie ma
prawa odwoływania swoich członków, a prawo powoływania nowych członków do
składu Rady jest dokonywane na drodze kooptacji w formie uchwały Rady.
§ 9.
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji,
2. Rada Fundacji.
§ 10.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej statutowych
celów oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Zarząd zobowiązany jest do
przestrzegania woli Fundatora w sprawach związanych z realizacja celów
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statutowych Fundacji, w tym wydatkowania środków majątkowych i rzetelnego
prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.
Skład liczebny Zarządu oraz funkcje członków Zarządu ustala Fundator. Zarząd
może składać się z 1 do 3 członków.
Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji, z uwzględnieniem
opinii Fundatora.
Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy – jedyny członek Zarządu pełni jednocześnie
funkcję prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd liczy dwóch lub trzech członków – jeden z
członków Zarządu jest powoływany na prezesa Zarządu, drugi - na wiceprezesa
Zarządu.
W wypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenie członka Zarządu ma moc
uchwały Zarządu. Zarząd Fundacji w składzie dwóch członków podejmuje
uchwały jednomyślnie, w składzie trzech członków - większością dwóch głosów.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy z
członków Zarządu - samodzielnie, z tym że rozporządzanie majątkiem Fundacji
lub zaciąganie zobowiązań przekraczających kwotę 5.000,00 (pięć tysięcy) zł., w
wypadku Zarządu 2 lub 3-osobowego wymaga złożenia oświadczenia woli przez
dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.
Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im prezes, a pod jego nieobecność
wiceprezes. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa z własnej
inicjatywy lub na żądanie innego członka Zarządu.
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie działalnością Fundacji,
b. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
c. opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji oraz
rocznych planów finansowych,
d. prowadzenie wszystkich spraw majątkowych Fundacji,
e. sporządzanie wszelkich sprawozdań z działalności Fundacji, w tym
merytorycznych i finansowych,
f. powoływanie w miarę potrzeby ekspertów, zlecanie im przeprowadzania
kontroli, badań i ocen poszczególnych dziedzin działalności Fundacji,
g. podejmowanie i realizacja wszelkich uchwał, które nie są zastrzeżone dla
Rady Fundacji.
§ 11.

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych,
nadzorczych i kontrolnych.
2. Czynności nadzorczo – kontrolne Rady obejmują kontrolę nad realizacją celów,
sposobów zarządzania Fundacją oraz wykorzystywania jej majątku.
3. Rada Fundacji jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlega
mu w zakresie wykonywania nadzoru, przy czym członkowie Rady:
a. nie mogą być członkami Zarządu,
b. nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
c. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

d. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8
pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85,
poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr
45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
4. Rada Fundacji składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego i dwóch
wiceprzewodniczących.
5. Członkowie Rady Fundacji są dokoptowywani do jej składu uchwałą Rady
Fundacji, w razie śmierci Fundatora.
6. Posiedzenia Rady Fundatorów odbywają się co najmniej raz w roku. Zwołuje je
przewodniczący Rady lub jej wiceprzewodniczący. Członkowie Rady muszą być o
tym odpowiednio powiadomieni.
7. Rada Fundacji podejmuje uchwały większością dwóch głosów.
8. Do kompetencji Rady należy:
a ustalanie składu liczebnego Zarządu, w razie śmierci Fundatora,
b powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z uwzględnieniem opinii
Fundatora,
c inicjowanie działań Fundacji,
d wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd,
e zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania,
f rozpatrywanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu
z działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium Zarządowi, a w razie
nie udzielenia absolutorium Zarządowi zawiadamianie o tym Fundatora,
g kontrola prawidłowości działalności prowadzonej przez Zarząd,
h ustalanie sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy
cywilnoprawnej z członkami Zarządu oraz zawieranie tych umów,
i dokonywanie zmian statutu, w razie śmierci Fundatora,
j podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji, w razie śmierci Fundatora.
9. Umowy z członkami Zarządu zawiera wyznaczony członek Rady.
§ 12.
Zmian Statutu dokonuje Fundator, a w razie jego śmierci Rada Fundacji .
§ 13.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i
majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, a w razie jego śmierci Rada
Fundacji.
3. Funkcję likwidatora pełni jeden z członków Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji
wyznaczony przez Fundatora, a w przypadku podjęcia decyzji przez Radę
Fundacji - członek Rady przez nią wyznaczony.
4. Majątek Fundacji, po jej likwidacji, podlega przekazaniu na rzecz wybranej innej
organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność statutową w tym
samym lub zbliżonym zakresie.

5. W przypadku wykreślenia Fundacji lub informacji, o której mowa w art. 22 ust.1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, z Krajowego Rejestru Sądowego, środki niewykorzystane,
pochodzące ze zbiorek publicznych, zebrane w okresie posiadania przez
Fundację statusu organizacji pożytku publicznego, Fundacja jest obowiązana
przekazać niezwłocznie na rzecz organizacji pożytku publicznego, prowadzącej
działalność statutową w tym samym lub zbliżonym zakresie, wskazanej przez
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
§ 14.
1. Fundacja prowadzi księgę honorowych donatorów, do której wpisuje się
donatorów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju Fundacji.
2. O wpisach i innych wyróżnieniach donatorów rozstrzyga Zarząd Fundacji, po
zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
§ 15.
Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie jej organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim
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 jej 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,
c. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich,
d. zakupu przez Fundację na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy
oraz osoby im bliskie.

§ 16.
Do Statutu dołącza się oświadczenie Fundatora, w którym wskazuje Ministra Kultury
jako właściwego ze względu na cele Fundacji. Nadzór nad Fundacją w zakresie
prawidłowości korzystania przez Fundację z uprawnień określonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sprawuje
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

