STATUT FUNDACJI MIKRO TEATR
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja Mikro Teatr zwana dalej Fundacją działa na podstawie Ustawy
z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Rafała Derkacza, zwanego dalej Fundatorem,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Anetę Szkutnik dnia 8 kwietnia
2020 r. w Kancelarii Notarialnej Aneta Szkutnik Notariusz w Warszawie.
§2
1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Legnica.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja

współpracuje

z

krajowymi,

zagranicznymi

i

międzynarodowymi

organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem
tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§5
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów
obranych przez fundację bądź dla samej fundacji.
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ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
Celem Fundacji jest działalność kulturalna szczególnie w zakresie wspierania i promocji
działań artystycznych oraz integracji środowisk twórczych.
§7
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1)

Organizowanie w kraju i za granicą wydarzeń artystycznych, w szczególności:
warsztatów twórczych, festiwali, wystaw, prelekcji, wykładów, plenerów,
konkursów itp.

2)

Produkcję sztuk teatralnych, parateatralnych, filmów, sztuk multimedialnych
i audiowizualnych, sztuk plastycznych, muzyki i tańca.

3)

Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celem Fundacji.

4)

Tworzenie projektów translatorskich.

5)

Fundowanie stypendiów.

6)

Działania na rzecz edukacji artystycznej.

7)

Prowadzenie

działań

edukacyjno-terapeutycznych,

rehabilitacyjnych

oraz

resocjalizacyjnych poprzez użycie technik i form artystycznych, terapię
zajęciową, arteterapię.
8)

Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności
poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji, spektakli teatralnych.

9)

Prowadzenie oficjalnej strony internetowej Fundacji.

10) Tworzenie, pozyskiwanie i adaptacja nowych miejsc i przestrzeni potrzebnych
do działalności artystycznej.
11) Ochronę zabytków.
12) Wspieranie działań związanych z ochroną środowiska.
13) Promowanie idei integracji europejskiej.
14) Wyrównywanie szans i integrowanie społeczeństwa miejskiego i wiejskiego.
15) Współpracę z innymi organizacjami, władzami samorządowymi, państwowymi,
sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, zainteresowanymi
ośrodkami sztuki w Polsce i zagranicą.
2. Działania określone w ust. 1 mogą być realizowane w ramach działalności
nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.
3. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie
na działalność pożytku publicznego.
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ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych)
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§9
1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej,
ze sponsoringu,
b) przychodów ze zbiórek i imprez publicznych,
c) dotacji i subwencji osób prawnych,
d) przychodów z majątku fundacji,
e) odsetek bankowych,
f) odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Przychody Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być
przeznaczone do podziału między jego członków.
3. Fundacja nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań swoim majątkiem
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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”.
4. Fundacja nie przekazuje majątku na rzecz członków, 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,
5. Fundacja nie wykorzystuje majątku na rzecz członków, 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,
6. Fundacja nie dokonuje zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
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ROZDZIAŁ IV
WŁADZE FUNDACJI
§10
Władzami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Zarząd Fundacji
§11
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa,
powołanych na czas nieokreślony. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu
i staje na jego czele jako Prezes.
2. Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
3. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję,
lub dla rozszerzenia składu Zarządu powołuje Rada na wniosek Zarządu.
4. Odwołanie Członka Zarządu następuje decyzją Rady na wniosek Zarządu.
5. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku śmierci bądź odwołania.
6. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) zaistnienia przyczyn uniemożliwiających należyte wypełnianie sprawowanej
funkcji,
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
d) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu.
7. Nie może być Członkiem Zarządu osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
§12
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) zarządzanie majątkiem Fundacji,
d) sporządzanie corocznych sprawozdań,
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e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności
Fundacji, niezastrzeżonych dla Rady,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
g) ustanawianie pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając
zakres ich umocowania,
h) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
i)

realizacja celów statutowych,

j)

inne zadania Zarządu określone w statucie.
§13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów.
W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji
§14
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, w tym majątkowych,
składać może Prezes lub Wiceprezes samodzielnie.

Rada Fundacji
§15
1. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków, w tym Przewodniczącego, mianowanych
na czas nieokreślony.
2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu
powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku śmierci bądź odwołania.
Odwołanie następuje w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) zaistnienia przyczyn uniemożliwiających należyte wypełnianie sprawowanej
funkcji,
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu,
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d) w szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może
nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.
4. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji 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.
5. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek przynajmniej dwóch członków Rady. Posiedzenia odbywają się w miarę
potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
6. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni Członkowie Zarządu Fundacji.
7. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równej
ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady.
8. Do zadań Rady należy w szczególności:
a) nadzór nad działalnością Fundacji,
b) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
c) opiniowanie założeń i projektów działań przedstawionych przez Zarząd
Fundacji,
d) ocena pracy Zarządu, w tym zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu,
e) proponowanie

zmian

Statutu

i

opiniowanie

projektów

zmian

przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
f) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
g) inne zadania Rady Fundacji określone w statucie.
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ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy Członków Zarządu uprawnionych do głosowania.
Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
§ 17
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 mógłby ulec

istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją, decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną

większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu
uprawnionych do głosowania.
§ 18
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, bezwzględną większością głosów, przy

obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek

pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać

przeznaczone mocą uchwały Zarząd na rzecz działających w RP organizacji
o zbliżonych celach.
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