
STATUT  FUNDACJI

FUNDACJA TRADYCJI I TRANSFORMACJI SZTUKI

Postanowienia ogólne

§.1.

Fundacja pod nazwą FUNDACJA TRADYCJI I TRANSFORMACJI SZTUKI, zwana

dalej  Fundacją,  została  ustanowiona  przez  Małgorzatę  Annę  Matuszewską,  aktem

notarialnym  sporządzonym  przez  notariusza  Grażynę  Wójcik  w  kancelarii  notarialnej  w

Warszawie, w dniu 12 listopada 2009 roku, za Rep. A nr 10178/2009.

§.2.

1. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach

(tekst  jednolity  Dziennik  Ustaw z  1991  roku  Nr  46  poz.  203  ze  zm.)  oraz  postanowień

niniejszego statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną. 

3. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę.

4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i symbolu. 

§.3.

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

§.4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa. 

3.  Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§.5.

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§.6.
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Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw kultury.

§.7.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§.8.

Celami Fundacji są:

1.  Kreowanie,  wspieranie  oraz  promowanie  szeroko  pojętej  sztuki  ze

szczególnym uwzględnieniem form teatru tańca.

2.  Wspieranie  prac  badawczych,  projektów  artystycznych  i  edukacyjnych  ze

szczególnym  uwzględnieniem  tematyki  dialogu  kultur  oraz  zachowania  i

upowszechniania tradycji.

3.  Wspieranie  działań  dążących  do  wyodrębnienia  współczesnego  języka  sztuki

bazującego na tradycji różnorodnych kultur.

4. Inicjowanie i organizacja przedsięwzięć artystycznych.

5.  Tworzenie  miejsc  wymiany  kulturalnej  i  ośrodków  twórczych  umożliwiających

prezentację działań artystycznych.

6. Edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki.

7. Promocja kultury, sztuki i tradycji polskiej poza granicami kraju.

§.9.

Powyższe cele Fundacja realizuje poprzez:

1.  Realizację  projektów  artystycznych,  społecznych  i  edukacyjnych,

festiwali,  wystaw,  ekspozycji,  koncertów,  widowisk  oraz  wykładów  z  dziedziny

szeroko pojętej sztuki i kultury.

2.   Wydawanie  i  produkcję  nagrań  audio  i  video,  książek,  broszur  i

czasopism w zakresie objętym działaniem Fundacji.
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3.   Stworzenie  i  prowadzenie  biblioteki  multimedialnej  i  tradycyjnej  wraz

z  archiwum  prac  artystycznych  i  dorobku  artystów  i  twórców  z  dziedziny

kultury, sztuki i edukacji artystycznej.

4.  Wspieranie  i  promowanie  artystów  i  grup  artystycznych  poprzez

zapewnianie warunków finansowych, lokalowych, pomoc specjalistyczną i organizacyjną.

5.  Wspieranie  i  prowadzenie  prac  badawczych  z  zakresu  kultury,  sztuki

oraz  dziedzin  powiązanych  poprzez  pomoc  finansową,  specjalistyczną  i

organizacyjną.

6.   Współpracę  i  wymianę  z  instytucjami,  fundacjami  i  osobami  fizycznymi

w zakresie sztuki, kultury i edukacji. 

7. Fundowanie stypendiów, nagród oraz przyznawanie innych form pomocy finansowej

i  rzeczowej  na  realizację  działań  o  charakterze  artystycznym,

kulturalnym i edukacyjnym.

8.  Wspieranie  finansowe,  organizacyjne  i  specjalistyczne  działań  związanych

z upowszechnianiem i promocją kultury i tradycji Hiszpanii.

9.  Pozyskiwanie  i  przechowywanie  eksponatów  celem  tworzenia  zbiorów  o

charakterze muzealnym.

10. Organizację centrum kulturalnego i sceny widowiskowej.

11.  Współdziałanie  z  innymi  instytucjami,  organizacjami  i  osobami  dla  osiągnięcia

wspólnych  celów  statutowych.  Współdziałanie  to  może  mieć  charakter  wsparcia

organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy

w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Majątek i dochody Fundacji

§.10.

1.  Majątek Fundacji  stanowi  jej  fundusz założycielski  w kwocie  600,00 zł  (sześćset

złotych) oraz inne mienie nabyte przez fundację w toku jej działania.

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§.11.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z :
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1. darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji i subwencji oraz grantów krajowych i zagranicznych,

3. dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych, organizowanych przez Fundację

lub na jej rzecz,

4. dochodów z majątku Fundacji.

§.12.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być

użyte  na  realizację  celów  Fundacji  tylko  z  poszanowaniem  woli  spadkodawców  lub

donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami

prawa składa Zarząd Fundacji.

3. 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.

§.13.

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji

jednorazowej  lub  łącznej  w  wysokości  równej  lub  większej  niż  15.000,00  zł  (piętnaście

tysięcy złotych) uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Dobroczyńcy Fundacji. Tytuł

Dobroczyńcy ma charakter osobisty.

2. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku

do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi

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 fundatorów, członków organu Fundacji lub

pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych

warunkach,
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c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji

lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d)  zakupu  na  szczególnych  zasadach  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których

uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

Organy fundacji

§.14.

Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji

Rada Fundacji

§.15.

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z od trzech do pięciu członków, powoływanych na 3 letnią

kadencję, przy czym w skład pierwszej Rady Fundacji wejdą członkowie powołani  na 1 rok,

2  lata  i  3  lata.  Członkowie  Rady  Fundacji  mogą  być powoływani  na  kolejne  3  -  letnie

kadencje.

3.  Członków  Rady  Fundacji  pierwszej  kadencji  powołuje  Fundator.  Następnych

członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu

Rady, powołuje Fundator po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

4. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

5.  Członkostwo  w Radzie  Fundacji  ustaje  z  dniem upływu  kadencji,  odwołania  bądź

śmierci członka Rady Fundacji.
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6. Odwołanie członka Rady Fundacji  może nastąpić w wyniku uchwały,  podjętej  przez

Fundatora po zasięgnięciu opinii pozostałych członków Rady, w następujących przypadkach:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji w Radzie,

c) działania na szkodę Fundacji,

d) utraty praw publicznych,

e) skazania prawomocnym wyrokiem sądu,

f) nienależytego wypełniania funkcji, 

g) utraty zaufania Fundatora.

7. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego

organu, z wyjątkiem zwrotu wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu,

w tym kosztów podróży.

8.  Przewodniczącego  wybiera  ze  swego  grona  Rada  Fundacji.  Przewodniczący  Rady

kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom

Rady.

9.  Rada  Fundacji  może  uchwalić Regulamin  określający  szczegółowo  zasady  jej

działania.

10. Powołuje się pierwszą Radę Fundacji w składzie:

a) Sylwia Federico, powołana na roczną kadencję,

b) Anna Garbacz, powołana na dwuletnią kadencję,

c) Andrzej Zbawicki, powołany na trzyletnią kadencję.

§.16.

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo

na wniosek Zarządu, co najmniej dwóch członków Rady lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
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Zwołanie  posiedzenia  Rady  Fundacji  wymaga  wysłania  każdemu  z  członków  Rady

pisemnego  zawiadomienia  o  miejscu,  terminie  i  proponowanym  porządku  obrad.

Wystarczające  dla  zachowania  pisemnej  formy  jest  przesłanie  zawiadomienia  drogą

elektroniczną (w szczególności e-mailem).

3. W przypadku gdy Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia Rady w terminie 1

miesiąca od daty złożenia stosownego wniosku lub wyznaczy termin posiedzenia późniejszy

niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku, wtedy posiedzenie Rady może zwołać Fundator.

4. Rada Fundacji  podejmuje decyzje w formie uchwał  zwykłą większością głosów.  W

przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. Do podjęcia uchwały konieczna jest obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy

członków Rady. Rada może podejmować uchwały również poza posiedzeniami, gdy wszyscy

członkowie  Rady wyrażą  pisemną zgodę  na podjęcie  uchwały.  Dla  zachowania  wymogu

pisemnej  zgody  członka  Rady  na  podjęcie  uchwały  wystarczające  jest  przesłanie

Przewodniczącemu  Rady  skanu  własnoręcznie  podpisanego  dokumentu  pocztą

elektroniczną lub faksem.

6. W przypadku gdy pomimo zwołania posiedzenia Rady i należytego powiadomienia

wszystkich członków Rady o miejscu i terminie posiedzenia, zebrała się mniej niż połowa

członków Rady,  Przewodniczący Rady lub inna osoba wskazana w pkt  3 powyżej  zwoła

kolejne posiedzenie, które odbędzie się w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż

21 dni od pierwotnego terminu posiedzenia. Podjęcie uchwał Rady na kolejnym posiedzeniu

zwołanym  w  trybie  określonym  w  niniejszym  pkt  6  nie  wymaga  obecności  przynajmniej

połowy członków Rady.

§.17.

Do uprawnień Rady należy:

a) opiniowanie  i  nadzór  nad  realizacją  okresowych  planów  działalności  Fundacji

opracowanych przez Zarząd,

b) zatwierdzanie  rocznych  sprawozdań  finansowych  i  udzielanie  absolutorium

Zarządowi,

c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd,
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d) wnioskowanie w sprawach struktur organizacyjnych Fundacji, zmian Statutu Fundacji,

regulaminów działalności organów i jednostek organizacyjnych Fundacji,  obsady kadrowej

ważniejszych stanowisk pracy,

e) wyrażanie opinii w sprawach odwołania członków Zarządu,

f) ustalanie wynagrodzenia członkom Zarządu, 

g) wnioskowanie  i  wyrażanie  opinii  w  przedmiocie  likwidacji  Fundacji,  połączenia  z

innymi jednostkami organizacyjnymi, przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji,

h) wyrażanie opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń

i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów

Fundacji,

i) propagowanie na zewnątrz celów Fundacji i programów jej działania.

§.18.

W celu wykonania swych zadań kontrolnych Rada jest uprawniona do:

a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności

Fundacji,

b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawach

dotyczących działalności Fundacji,

c) przeprowadzania przez członków Rady Fundacji inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli

ksiąg, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków.

Zarząd Fundacji

§.19.

1. Organem wykonawczym Fundacji jest Zarząd Fundacji.

2. Zarząd  Fundacji,  zwany  dalej  Zarządem,  składa  się  z  od  jednego  do  trzech  

członków i jest powoływany na okres trzech lat przez Fundatora.

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Fundator  może  pełnić funkcję  członka  Zarządu,  o  ile  nie  jest  członkiem  Rady

Fundacji.
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5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem upływu kadencji,  odwołania bądź śmierci

członka Zarządu.

6. Odwołanie  członka  Zarządu przed  upływem  kadencji  może  nastąpić  w  drodze

uchwały,  podjętej przez Fundatora po zasięgnięciu opinii  Rady Fundacji,  w następujących

przypadkach:

a) złożenia rezygnacji,

b) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania

funkcji,

c) niewypełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż trzy miesiące,

d) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

e) istotnego naruszania postanowień Statutu.

7. Członkowie  Zarządu mogą otrzymywać  wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji  w

Zarządzie.

8. Powołuje się pierwszy Zarząd Fundacji w składzie

- Małgorzata Anna Matuszewska – Prezes Zarządu,

- Mirella Anna Gliwińska -  Członek Zarządu.

§.20.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w niniejszym Statucie do

kompetencji Rady Fundacji bądź Fundatora, a w szczególności:

a)  uchwalanie  rocznych  i  wieloletnich  planów  działania  Fundacji  oraz  planów

finansowych,

b) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji i grantów,

e) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

9



f) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wysokości środków na

wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

g) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,

h) ustalanie wysokości środków przeznaczonych na nagrody i stypendia,

i)  występowanie  z  wnioskiem w sprawie  zmian statutu  Fundacji,  połączenia  z  inną

fundacją oraz likwidacji Fundacji.

§.21.

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.  Dla

dokonania  czynności  przekraczających  zakres zwykłego zarządu niezbędne jest  podjęcie

przez Zarząd formalnej uchwały.

3.  Zarząd  podejmuje  uchwały  na  posiedzeniach,  zwykłą  większością  głosów  jego

członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, przy czym do ważności uchwały wymagana

jest  obecność co najmniej  połowy jej  członków,  w tym Prezesa Zarządu.  W razie równej

liczby oddanych głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5.  Zarząd może powołać pełnomocników do kierowania  wyodrębnioną  sferą  spraw

należących do zadań Fundacji.

§.22.

Do składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Fundacji  upoważniony  jest  każdy członek

Zarządu samodzielnie.

Zmiana Statutu

§.23.

Decyzje  w  kwestii  zmiany  statutu  podejmuje  Fundator  w  drodze  uchwały

podejmowanej na wniosek Zarządu, Rady Fundacji lub z własnej inicjatywy. Zmiany statutu

mogą dotyczyć rozszerzenia celów,  dla realizacji  których Fundacja została ustanowiona i

określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją
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§.24.

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.

§.25.

Decyzję  w  przedmiocie  połączenia  podejmuje  Fundator,  w  drodze  uchwały,  po

wyrażeniu opinii przez Radę Fundacji. 

Likwidacja fundacji

§.26.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana

lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.  Decyzję o likwidacji  podejmuje  Fundator,  w drodze uchwały,  po wyrażeniu opinii

przez Radę Fundacji.

3. Likwidację przeprowadza Zarząd, chyba że Fundator w uchwale wyznaczy innego

likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszystkie uprawnienia Zarządu. 

4.  Majątek  pozostały  po  likwidacji  Fundacji  przekazuje  się  instytucjom,  których

działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w drodze uchwały Fundatora.

§.27.

Statut został uchwalony przez Fundatora w dniu 13 listopada 2009 roku.
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