STATUT FUNDACJI
WsPtERANlA BADAŃ NAD ŻvcIEM l
HELENY MoDRzEJEWsKlEJ
TWoRczoŚcl4
Rozdział l

,-

Postanowienia ogólne

s1
Fundacja pod nazwą,,Fundacja Wspierania Badań nad Zyciem i TworczoŚcią Heleny
Modrzejewskiej'', zwana dalej Fundacją ustanowiona zostaje przez prof. dr hab.

Emila Orzechowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym Rep.
367212010 sporządzonym przez Notariusza lwonę

A

Nr

Cyz _ Hejmo _ Notariusza w

Krakowie w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Grunwaldzkiej 13 w dniu 30

marca 2o1O r., działa na podstawie i zasadach określonychw Ustawie z dnia 6
kwietnia 1984r o fundacjach' (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203 z pożn. zm.) oraz
niniejszego Statutu.

s2
Fundacja posiada osobowośc prawną.

s3
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

s4
Czas trwania Fundacji jest nieokreŚlony.

s5
1'

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

ń(/,

2.

Dla właściwegorealizowania celów Fundacja moze prowadzić działalnoŚć w kraju

i

poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnie oraz we współpracy z

instytucjami Unii Europejskiej i innych krajów.

3.

Fundacja moze dla celow wspÓłpracy

z zagranicą

posługiwaÓ się tłumaczeniem

nazwy w wybranych językach obcych.

s6
NadzÓr nad Fundacją pełni Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

s7
1. Fundacja uzywa pieczęci z napisem

,,Fundacja Wspierania Badań nad Zyciem

i

Twórczością Heleny Modrzejewskiej''.

2.

Fundacja moŻe uŻywac wyrózniającego znaku graficznego.

s8
Fundacja moze ustanawiaó odznaki i medale honorowe oraz przyznawać nagrody
wyroznienia osobom fizycznym

i

i

prawnym zasłuzonym d|a celów obranych przez

Fundację lub dla samej Fundacji'

se
Dla realizacji swoich zadan statutowych Fundacja moŻe tworzyc lnstytuty oraz stałe i

czasowe placowki terenowe i specjalizowane, a takze przystępowaÓ do spółek

i

fundacji.

Rozdział ll

cele izasady działania Fundacji

s10
Celem Fundacjijest:

1. inicjowanie działań i projektów związanych z zyciem i tworczościąHeleny
Modrzejewskiej w zakresie badań ńad Jej działalnościąteatralną i społeczną
oraz nad udziałem sztuki teatralnej w społeczeństwie,

[g-

\_/ 2

2.

inicjowanie iwspieranie przedsięwzięc oświatowych,naukowych i informacyjnych

mających na celu upowszechnianie Życia i twórczości Heleny Modrzejewskiej w
społeczeństwie,

3.

pozyskiwanie materiałów i pamiątek związanych

z

Życiem i twórczoscią Heleny

Modrzejewskiej oraz ich opracowywanie i upowszechnianie,

4. popieranie i promocja wańościowych zjawisk ańystycznych W

róznych

dziedzinach twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki teatralnej

preze ntow anej przez

H e le n

ą M od rzejewską'

s

11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. gromadzenie dokumentacji i wymianę informacji dotyczących Życia i tworczości
Heleny Modrzejewskiej oraz zdarzeń ańystycznych, instytucji i osob związanych z
Jej sztuką;

2. gromadzenie środkowmaterialnych i finansowych pozwalających na

realizację

celów Fundacji;

3. prowadzenie badań;
4. organizację imprez kulturalnych;
5. uczestnictwo W krajowych i międzynarodowych badawczych

projektach

kulturalnych;

6.
7.

'
B'

propagowanie wiedzy i wymianę doświadczeń na temat Heleny Modrzejewskiej;

skupianie wokół Fundacji osób zainteresowanych celem jej działalności,w tym

przedstawicieli środowisk naukowych, edukacyjnych, kulturalnych

i

organizacji

pozarządowych w kraju iza granicą;

współpracę ze Środkami masowego przekazu;

9. współpracę

z

międzynarodowymi

i

zagranicznymi organizacjami, instytucjami,

których działalnośćjest zbieŻna z celami Fundacji;

10.bezpoŚrednie wspieranie twórczości, finansowanie nagrÓd

szczególne osiągnięcia w dziedzinie badań nad zyciem

i

i

stypendiów za

twórczością Heleny

Modrzejewskiej.

s12
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja moze wspieraÓ działalnośćinnych osób
prawnych oraz osób fizycznych, których działalnośćjest zbieŻna z celami

Fundacji.

{

Rozdział lll
Majątek Fundacji

s13
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz załoŻycielski oraz składniki majątkowe

nabyte

w czasie działalnościFundacji' a W szczególnosci:

1) spadki, zapigY, darowizny iinnego rodzaju przYsporzenia majątkowe
wniesione przez osoby fizyezne, osoby prawne, instytucje nie posiadające
osobowości prawnej, obywateli państw obcych lub oŚrodki zagraniczne,

2) nieruchomosci i ruchomoŚci nabyte przez Fundację,
3) dywidendy i zyski z akĄi i udziałów,
4) odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartoŚciowych pozyskane przez
Fundację z lokat w bankach, funduszach inwestycyjnych i papierów
wańościowych,

5) dochody z działalnościgospodarczej,
6) dochody ze zbiorek i imprez publicznych.

2. Wkład gotówkowy. Fundatora wynosi 3.000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych), z
tym Że Fundator na realizację celow statutowych Fundacji przeznacza kwotę
2000 zł. (słownie: dwóch tysięcy złotych), zaśna działalnośÓ gospodarczą
Fundacji kwotę 1000 zł. (słownie: jednego tysiąca złotych).

3'

Dysponowanie środkamipochodzącymi ze Źrodeł wymienionych w ust. 1 pkt

'1

winno uwzględniac Życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych
Fundacji Sum pienięznych lub środków rzeczowych.

W tym celu mogą

być

tworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze.

s14
1. Działalnoścgospodarcza Fundacji moze
ostkę

iza c yjną

byÓ prowadzona przez wyodrębnioną

(zakład) b ądŹ bezpoś red nio przez

ą F u n d a cj ę.
Zakres działalnościgospodarczej określa załącznik do niniejszego statutu.

j

ed

n

2'
3' Zasady

o rg a n

organizacji oraz gospodarki finansowej

i

Sa m

ewidencji kasowej określają

obowiązujące przepisy oraz regulamin działalnościgospodarczej uchwalony

przezZarząd Fundacji'

a

4.

KierownikÓw zakładów Fundacji oraz inne osoby pełniące funkcje kierownicze

i

samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd
Fundacji.

5' Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązkow

kierownikow

zakładów określaregulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd
Fundacji.

6. Cały dochód, jaki Fundacja uzyskuje z tytułu prowadzonej działalnoŚci
gospodarczej, o której mowa w niniejszym paragrafie, jest przeznaczony na
finansowan ie działalnościstatutowej.

s15
1.

Fundator, zgodnie z treścią$'13 pkt 2, przeznacza na działalnośó gospodarczą

Fundacji kwotę 1000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) z wniesionego wkładu
gotówkowego.

2. o

przeznaczeniu dalszych kwot pienięznych lub zeczy z majątku Fundacji na jej

działa

l

n

ośćgospoda rczą decyd uje Zarząd

F u nd acj i.

s16
1. Fundacja moze nabywać i zbywać akcje

z

i udziały w spółkach oraz tworzyć spółki

udziałem innych podmiotów krajowych

i

zagranicznych. Fundacja może

nabywać i zbywaĆ obligacje oraz inne papiery wańościowe.

2'

Fundacja moŻe emitowaĆ obligacje na Warunkach określonych w stosownych
przepisach prawa.

Rozdział lV
Organy Fundacji

s17
1. organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji;
b) ZarządFundacji.

2.

Nie mozna być jednocześnie członkiem więcej niz jednego organu Fundacji.

,1

v/a=-5

3.

i uchwały organów Fundacji zapadają większościągłosów, chyba ze
ustawa lub niniejszy statut stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów
Decyzje

decyduje głos przewodniczącego obrad.
4.

Członkom organów Fundacji przysługuje prawo zwrotu kosztów poniesionych w
związku z pełnioną funkcją, w tym kosztów noclegów, podrozy oraz diet.

s18
Fundacja moze wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Fundacji'

RADA FUNDACJI

s1e
1.

W skład Rady Fundacji wchodzi: Fundator zzastrzeŻeniem $ 17 pkt. 2 oraz osoby

szczegolnie zasłuzone dla Fundacji lub ich przedstawiciele przyjęte na mocy
uchwały Rady podjętej zwykłą większościągłosów przy obecnoŚci minimum
połowy członkÓw.
2.

Rada Fundacji podejmuje działalnośÓ, jezeli w jej pracach moze brac udział co
najmniej 3 osoby. W przeciwnym przypadku jedynym organem Fundacji staje się

Zarząd'
3.

Pienruszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator, przy czym Rada Fundacji moze

uzupełnić swój skład w przyszłościw sposób określony w niniejszym Statucie'
4.

Rada Fundacji na wniosek Fundatora lub z własnej inicjatywy moze odwołać
poszczegolnych członków Rady powołanych w trybie określonymW pkt 1
niniejszego paragrafu

z

wyłączeniem Fundatora. Uchwała w tym przedmiocie

Wymaga większości2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania.
5.

Rada Fundacji działa na podstawie Statutu oraz uchwalonego przez siebie
regulaminu.

s20

1.

Rada Fundacji moze nadawaĆ osobom fizycznym i prawnym, szczególnie
zasłuzonym dla realizai1i celów Fundacji, tytuł "Tytularnego Członka Rady
FundacjiWspierania Badań nad Zyciem i TwórczoŚcią Heleny Modrzejewskiej

2.

''.

osoba posiadająca tytuł, o ktorym mowa w pkt 1 nie jest członkiem Rady Fundacji
w rozumieniu niniejszego Statutu.

3.

Rada Fundacji, na podstawie swej uchwały, moze pozbawiÓ osobę nadanego jej

tytułu, o którym mowa W pkt 1, W przypadku skazania wyrokiem sądu
powszechnego za popełnione przestępstwo lub W przypadku postępowania
r

aŻąco s p rze czn e go z zasad

ami

ws

p

ółzyc ia s połeczn eg o.

s21
1.

Rada Fundacji na podstawie uchwały powziętej większością2/3 głosow osÓb
uprawnionych do głosowania powołuje ze Swego grona i odwołuje
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Powołanie następuje na

czas nieokreślony. Powołanie pierwszego Przewodniczącego Rady
Wicep rzewod

n

iczące go oraz Sekreta rza

d o

2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący

i

ko

n

uje

Fundacji,

F u nd ato r.

Sekretarz organizują pracę Rady

Fundacji oraz reprezentują Radę na zewnątrz.

3. Szczegołowy zakres obowiązkow Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego

i

Sekretarza, tryb ich wyboru, procz postanowień niniejszego Statutu określa
regulamin Rady Fundacji.

s22
1.

Zwyczajne posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w danym
roku kalendarzowym w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady'

2.

W razie

potrzeby Rada Fundacji moze zebrac

Się na

posiedzeniu

nadzwyczajnym.
3.

o

terminie posiedzenia Rady Fundacji Przewodniczący zawiadamia pozostałych

członkÓw na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem, listem

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wobec członka Rady Fundacji,
który wskaze adres elektroniczny bądż numer faksu jako adres dla doręczeń,

korespondencję skierowaną zgodnie

z

powyzszą informacją członka, w razie

braku potwierdzenia jej otrzymania, uznaje Się

za

doręczoną prawidłowo

najpozniej z upływem 7 dni od dnia transmisji danych.
4.

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większościągłosów, niezaleŻnie od
liczby członkow obecnych na posiedzeniu z tym, Że wymagana jest obecnoŚÓ
Przewodniczącego Rady oraz,

Że Wszyscy

jej członkowie zostali prawidłowo

powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.

s23

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniotwórczych

i

doradczych

Fundacji.
2. Do

zakresu działania Rady Fundacji nalezy:

1. powoływanie i odwoływanie Zarządu,

w tym Prezesa Fundacji;

2.
3.
4.

opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdan Zarządu z działalnościFundacji;

5'

nadawanie ipozbawianie tytułu ''Tytularnego Członka Rady Fundacji'';

podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazywanych do decyzji Rady;

udzielanie absolutori um Zarządowi Fundacji;

6. uchwalanie regulaminu Rady Fundacji;
7. uchwalanie regulaminu dysponowania środkamifinansowymi

Fundacji

przezna:zonymi na realizację celów Fundacji;
3.

B. inne sprawy wskazane w przepisach prawa i niniejszym Statucie.
Rada Fundacji ma prawo Żądania od Zarządu udzielenia jej wyjasnień

i

udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalnościZarząduFundacji'
4.

Do czasu powołania Rady Fundacji, przyznane jej kompetencje przysługują
Fundatorowi, a jedynym organem Fundacjijest Zarząd.

z^RzĄD FUNDACJI

1.

s24
Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osÓb, w tym z Prezesa Fundacji. Z
zastrzeŻeniem treścipkt 3 Zarząd w tym Prezes Fundacji jest powoływany i
odwoływany przez Radę Fundacji'

2. Powołanie

Zarządu w tym Prezesa Fundacji następuje na cZaS nieoznaczony'

3.

Do czasu powołania Rady Fundacji, Zarząd Fundacji powołuje Fundator.

4.

Rada Fundacji moŻe odwołać poszczególnych członkow Zarządu w przypadku,
gdy nie realizuje on W Sposób dostateczny celów Fundacji lub w inny sposób jego
działalnoŚć przynosi szkody Fundacji.

5.

Jezeli wskutek ustąpienia, Śmierci lub odwołania zgodnie z pkt 4 członków
Zarządu lub z innych przyczyn jego skład obnizy się ponizej dolnej granicy
określonej w pkt 1, Rada Fundacji' z zastrzeŻeniem pkt 3, uzupełni niezwłocznie

skład Zarządu do wysokości określonej przez Statut.

s25
1. Zarząd kieruje działalnościąFundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2'

Zarząd działa wedłu g

reg

u

lam

i

n

u ustalone go przez Radę Fu ndacj i'

s26

1' Do

kompetencji Zarządu naleŻą wszystkie sprawy nie zastrzezone wyraŹnie do

kompetencji Rady Fundacji.

2'

Swoje zadania Zarząd zobowiązany jest wykonywac z naleŻytą starannością przy
ścisłymprzestrzeganiu obowiązujących przepisow prawa, Statutu i regulaminu.

s27

1'
2.

Pracami Zarządu kieruje jego Prezes'
Prezes z grona Zarządu moŻe wyznaczyć Wiceprezesów.

s28
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co

najmniej raz na dwa miesiące w terminie

ustalonym w regulaminie pracy Zarządu ztym, ze termin pierwszego posiedzenia
Zarządu

wy

znacza

F u n d ato r.

2. Prezes Fundacji m.oze zwołaÓ dodatkowe posiedzeniaZarządu.
3. o terminie dodatkowego posiedzenia Zarządu Prezes Fundacji

zawiadamia jego

członkÓw co najmniej jeden dzień przed planowanym posiedzeniem.

s2e
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większościągłosow przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania, W przypadku równoŚci głosow decydujący jest
głos PrezesaZarządu.

s30
1. oŚwiadczenia woli W imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu
działający łącznie.

2. Zarząd moze W drodze uchwały ustanawiaÓ pełnomocników do
konkretnych spraw.

s31

załatwiania

r
A

-''

1.
1

)

Do zakresu działania Zarządu Fundacji naleŻy:

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

2) kie rowa n ie bieŻącądziała n ościąFu ndacj
3) sporządzanie sprawozdan z działalnościFundacji;
4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
5) przyjmowanie darowizn, spadkow izapisów;
i ;

l

6) zaciąganie zobowiązań, zawieranie

umow;

7) kierowanie bieŻącą działalnościąFundacji

i

ponoszenie odpowiedzialności za

realizację jej celów statutowych;

8) wyznaczanie głównych kierunków działalnościFundacji w ramach uchwalonych
przez Radę Fundacji planów i programów działania;

9) przygotowywanie corocznie projektow uchwał rady Fundacji zawierających
kierunki działalnościFundacji na dany rok;
10) powołanie

i

nadzorowanie działalnoŚci Biura Fundacji, zakładów

jednostek organ izacyj nych

i

innych

;

11) ustalanie Regulaminu Biura Fundacji

oraz zakresu czynnościposzczególnych

pracowników Fundacji;
12) nawiązywanie

i

rozwiązywanie stosunku pracy

z

pracownikami Fundacji oraz

ustalanie zasad ich wynag radzania;
13) opracowywanie rocznych iwieloletnich planów i programów działania Fundacji;
14) wykonywanie uchwał Rady Fundacji;
15) załatwianie spraw nie zastrzeŻonych dla innych organów Fundacji.

s32
Członkowie Zarządu mogą otrzymywaó wynagrodzenie

z

tytułu pełnienia swoich

funkcji.

s33
Do zadań Prezesa

Zaządu Fundacji naleŻy prowadzenie biezących spraw Fundacji,

organizowanie prac Zarządu, wykonywanie jego uchwał.

s34
1. Zaząd moze powołać Dyrektora do biezącego kierowania pracami Fundacji.

a

010

2.

Zarząd moŻe zatrudniaó pracowników administracyjnych i finansowych w ramach
realizowania celów statutowych Fundacji.

3. Zarząd moze zatrudniać takŻe innych pracownikow dla realizowania celow
statutowych Fundacji.

s35
Zarząd moŻe powoływać zespoły doradcze.

Rozdział V

Jednostki organizacyjne Fundacji.

s36
1. Dla wykonywania swoich zadan Fundacja moze tworzyć lnstytuty Badań, ktore
działają jako wyodrębnione organizacyjnie i finansowo placówki naukowobadawcze.

2. Fundator powołuje pierwszych Dyrektorów
Fu

3.
4.

lnstytutÓw.

W

przypadku Śmierci

ndatora pie nłszych Dyrekto rów l nstytutow powołują Człon k owie Zarządu'

lnstytuty działająna podstawie statutów zatwierdzonych przez Zarząd'
lnstytuty mogą działactakŻe poprzez swoje oddziały.

s37
1. W celu realizacji zadań Fundacja moŻe tworzyć sieó,

której ogniwami są jednostki

organizacyjne, takie jak placówki terenowe i placówki specjalizowane.

2. Placówki terenowe i placówki specjalizowane są jednostkami

organizacyjnie

i

finansowo wyodrębnionymi i działająna podstawie statutów zatwierdzonych przez

Zarząd.

3.

Dyrektorów placówki powołuje i odwołuje Zarząd.

s38
Fundacja moze być załoŻycielem szkoł wyzszych, które uczestniczą w działaniach

sieci Fundacji, o ktorych mowa w $ 37, z uwzględnieniem specyfiki określonej w
przepisach o szkolnictwie

wyzszym.
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Rozdział Vll
Postanowien ia końcowe.

PRAWA OFIARODAWCOW

s3s
1. KaŻdy ofiarodawca na rzecz Fundacji zostaje wpisany do Księgi Dobroczyńców
Fundacji Wspierania Badań nad Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej.

2. osobom i

instytucjom szczególnie zasłuzonym

dla Fundacji, Rada

przyznaje

medal Fundacji wraz z dyplomem honorowym.

3. Wzor medalu określaRada Fundacji.
4. Rada Fundacji moŻe określićinne formy honorowania osób

i

instytucji

szczególnie zasłuzonych dla Fundacji'
ZMTANA NAZWY, CELU, STATUTU

s40
Zmiana celu Fundacji jej nazwy lub Statutu Fundacji moze nastąpiÓ wyłącznie na
podstawie uchwały Zarządu Fundacji, powziętej jednogłośnie.

PoŁĄczENIE FUNDAGJl

'
1'

s41
Dla efektywnego realizowania swoich celow Fundacja moze połączyÓ się z inną
fundacją.

2. Decyzja w przedmiocie połączenia Wymaga uchwały Rady Fundacji

powziętej

większości % głosów osob uprawnionych do głosowania.

LIKWIDACJA FUNDACJI

s42
1' Fundacja ulega likwidacji W razie osiągnięcia celÓw, dla ktorych została
ustanowiona lub w razie Wyczerpania środkÓw finansowych i majątku Fundacji.

,

v/ą--12

/-

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarządjednomyślną uchwałą.
3. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu.
4. Likwidatorzy podejmą czynności niezbędne dla zakończenia działalności
Fundacji, a w szczególności zakończąjej biezące sprawy; ściągnąwierzytelności

iwypełnią zobowiązania. Wynagrodzenie likwidatorow obciąza majątek Fundacji.

5.

W

granicach czynności wymienionych W ust.

7

likwidatorzy mają prawo

reprezentowania Fundacji. Rozporządzenie majątkiem nieruchomym Fundacji
wymagają zgody wszystkich likwidatorow'

6. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu

rachunków podlega pzekazaniu na

rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

i

dokumenty po zakończeniu postępowania likwidacyjnego Fundacji
zostaną złoŻone w jednostce, która przejmie majątek pozostały po likwidacji

7. Księgi

Fundacji.

4-ą
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