Statut Fundacji Teatr 21

ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja Teatr 21, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona w 2015 roku w Warszawie,
przez Fundację Win–Win zwanymi dalej „Fundatorem”.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991 r.,
Nr 46, poz. 203 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz postanowień niniejszego
statutu.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§2
1. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy: „Teatr 21”, Teatr 21. Fundacja może używać
odpowiednika swojej nazwy w obcych językach. Odpowiednik w języku angielskim brzmi:
Theatre 21, 21 Theatre.
2. Fundacja posiada osobowość prawną,
3. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
4. Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
5. Fundację powołano na czas nieokreślony.
§3
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego
realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza jej granicami.
2. Fundacja może dla realizowania celów statutowych, decyzją Zarządu tworzyć jednostki
organizacyjne.

§4
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja może występować jako wspólnik, nabywać udziały lub akcje w spółkach prawa
handlowego.
ROZDZIAŁ II.
Działalność Fundacji
§5
Misja:
1. Misją Fundacji Teatr 21 jest stworzenie przestrzeni dla spotkań oraz dialogu osób pełno i
niepełnosprawnych oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem w obszarze sztuki i edukacji.
2. Fundacja Teatr 21 ma być ambasadorem idei tolerancji, humanizmu, różnorodności i empatii
społecznej w życiu i sztuce.
3. Fundacja Teatr 21 promuje ideę sztuki zaangażowanej i angażującej w społeczeństwie.
4. Fundacja Teatr 21 inicjuje ogólny rozwój kultury i sztuki i edukacji we wszystkich jej
obszarach.
§6
Cele:
Rozwój i promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
Promocja polskiego dorobku artystycznego w Polsce i na świecie;
Wspieranie nowatorskich inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych;
Prezentacja światowego dorobku artystycznego polskiej publiczności;
Tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia;
Popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej;
Edukacja kulturowa;

Edukacja artystyczna;
Edukacja społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury;
(Działalność na rzecz bezpiecznego, atrakcyjnego i aktywnego organizowania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży oraz rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień ze szczególnym
uwzględnieniem przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych);
Rozwój i popularyzacja sztuki inkluzywnej ze szczególnym uwzględnieniem sztuki osób z
niepełnosprawnością;
organizowanie konferencji, kursów, konsultacji o tematyce związanej z kulturą i sztuką ze
szczególnym uwzględnieniem sztuki inkluzywnej,
Pobudzanie twórczego ruchu w środowiskach nieprofesjonalnych twórców kultury oraz w
miejscach z trudnym dostępem do kultury;
Stwarzanie warunków uczestnictwa w kulturze osobom wykluczonym społecznie;
gromadzenie funduszy na rzecz wspierania działalności w zakresie upowszechniania
kultury i sztuki (szczególnie osób niepełnosprawnych), między innymi poprzez pozyskiwanie
sponsorów działalności kulturalnej,
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
Prowadzenie działalności o charakterze równościowym i antydyskryminacyjnym;
Przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu pochodzenia, rasy, wieku, płci, orientacji seksualnej,
położenia ekonomicznego, religii i przekonań;
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
Promocja i rozwój Mazowsza i Warszawy

§7
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć z obszaru kultury, sztuki i edukacji angażujących
osoby zagrożone wykluczeniem a w szczególności osoby niepełnosprawne.
2. Wspieranie rozwoju Fundacji

we wszystkich

obszarach działalności

artystycznych

i edukacyjnych poprzez realizacje spektakli, koncertów, warsztatów i innych projektów
z obszaru kultury, sztuki i edukacji.
3. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć z obszaru edukacji takich jak warsztaty, szkolenia,
spotkania, kampanie, wydawnictwa i inne.
4. Organizowanie wszelkich imprez związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją
kultury i sztuki, w tym wystaw, pokazów, spektakli, koncertów, festiwali.
5. Realizację projektów lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.
6. Fundowanie stypendiów.
7. Finansowanie rozwoju osób niepełnosprawnych, lub zagrożonych wykluczeniem.
8. Prowadzenie programów badawczych, przygotowanie i

rozpowszechnianie

innych

materiałów o charakterze, edukacyjnym, informacyjnym lub promocyjnym.
9. Działalność wydawniczą.
10.

Produkcję dzieł artystycznych, w tym filmów, spektakli, płyt DVD i CD, albumów, itp.

11.

Angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów Fundacji.

12.

Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami o podobnych

założeniach programowych.
13.

Podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych

instytucji i organizacji.
§8

Realizacja celów Fundacji następuje poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku
publicznego w następującym zakresie określonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (poniższa

działalność może być prowadzona nieodpłatnie lub w formie działalności odpłatnej pożytku publicznego)
tj.:

58. 1. – wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem
w zakresie oprogramowania
58.2 – działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
59. 1 – działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.2. – działalność zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
63. 1 –przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność; działalność portali internetowych
63.9 – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
72.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
72.2 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
78 .10. Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

85. 5 – pozaszkolne formy edukacji
85.6 – działalność wspomagająca edukację
85.42.B – szkoły wyższe
90.0 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
ROZDZIAŁ III.
Władze i struktura organizacyjna
§9
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji, w dalszej części Statutu zwana „Radą”.
2. Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwany „Zarządem”.

3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie.
4. Pierwszy skład Zarządu wybierany jest przez Fundatora.
Rada Fundacji
§ 10
Rada Fundacji sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej
działalności. Jest organem opiniodawczym i kontrolnym.
§ 11
W skład Rady wchodzi 5 osób.
1. Członków Rady powołuje Fundator na wspólną 3–letnią kadencję. Rada wybiera ze swego
grona Przewodniczącego.
2. Osoby wchodzące w skład Rady nie mogą pozostawać z osobami wchodzącymi w skład
Zarządu w związku małżeństwa, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji 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.

§ 12
Oprócz spraw określonych w innych postanowieniach Statutu do zadań Rady Fundacji należy:
1.

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu

2.

ocena działalności Zarządu,

3.

zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

4.

wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji,

5.

ustalanie zasad i warunków zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu,

6.

uchwalanie przedstawianych przez Zarząd wieloletnich planów działania Fundacji oraz
ich corocznych aktualizacji zawierających także plany finansowe Fundacji,

7.

zatwierdzanie przedłożonych przez Zarząd zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
decyzji o podjęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasad
wynagradzania w jednostkach działalności gospodarczej,

8.

zatwierdzanie wniosków Zarządu w zakresie powoływania oddziałów, przedstawicielstw
i innych jednostek Fundacji,

9.

wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Fundacji w
oparciu o rekomendacje przygotowane przez Zarząd,

10.

zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji i rocznego

sprawozdania finansowego Fundacji,
11.

udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

12.

podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji
§ 13

1.

Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.

2.

Przewodniczący organizuje prace Rady, w szczególności ustala z członkami Rady
przedmiot, termin i miejsce posiedzeń.

3.

Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

4.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Radę, w szczególności
eksperci, członkowie zarządu i pracownicy. Goście mają prawo

wypowiadania się

w sprawach, nad którymi obraduje Rada.
5.

Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał. ‘

6.

Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, przy czym dla przyjęcia uchwały
niezbędne jest oddanie za nią głosu przez co najmniej trzech członków Rady.

§14
1.

Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku: (i) złożenia Fundatorowi pisemnej rezygnacji
z pełnienia tej funkcji, (ii) upływu kadencji, (iii) odwołania przez Fundatora albo (iv) śmierci
osoby pełniącej tę funkcję.

2.

Fundator może odwołać członka Rady przed upływem kadencji w sytuacji:

1)

uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady, w tym nieuczestniczenia
w posiedzeniach,

2)

trwałej utraty kontaktu z członkiem Rady trwającą ponad 6 miesięcy,

3)

istotnego naruszenia postanowień statutu lub nierealizowanie uchwał Rady,

4)

umyślnego działania na szkodę Fundacji lub zachowania godzącego w dobre imię
Fundacji,

5)

zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Rady.

3.

W przypadku ustania członkostwa w Radzie jej członka przed upływem kadencji,
pozostali członkowie Rady za zgodą Fundatora dokonują wyboru uzupełniającego skład Rady,
na okres do końca obecnej kadencji Rady.
Zarząd Fundacji
§ 15

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz podejmuje
decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady.
Wiceprezesa Zarządu wybieranych przez Radę, przy czym pierwszy skład Zarządu wybierany jest przez
Fundatora.

§ 16
Zarząd składa się od dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
§ 17
Pracami Zarządu kieruje i przewodniczy jego posiedzeniom Prezes Zarządu.
§ 18
1. Oświadczeń woli w imieniu Fundacji składają:

1) Prezes Zarządu Fundacji – samodzielnie,
2) Wiceprezes Zarządu Fundacji – samodzielnie,
3) dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.
2. W umowach pomiędzy Fundacją a Prezesem Zarządu Fundacji, Wiceprezesem Zarządu
Fundacji oraz członkiem Zarządu Fundacji oraz w sporach między nimi Fundację reprezentuje
dwóch członków Rady lub pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.
§ 19
1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członek Zarządu może być odwołany, na wniosek członka Rady, przez Radę przed upływem
kadencji, w drodze podjętej przez Radę uchwały.
4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem upływu kadencji. Mandat członka Zarządu
powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
pozostałych członków Zarządu danej kadencji.
5. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji, albo odwołania ze
składu Zarządu uchwałą Rady.
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§20
Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Zarząd sporządza i przedkłada Radzie Fundacji
roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe Fundacji
sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości.
§ 21
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz sprawowanie zarządu nad majątkiem
Fundacji,

2. realizacja celów statutowych Fundacji,
3. opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji oraz ich corocznych aktualizacji
zawierających także plany finansowe Fundacji w celu przedłożenia do zatwierdzenia przez
Radę oraz realizacja zatwierdzonych planów,
4. opracowanie regulaminu pracy Zarządu, który zostaje przedłożony Radzie do akceptacji,
5. podejmowanie decyzji w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej, jej zakresu
przedmiotowego oraz form organizacyjnych,
6. podejmowania decyzji w sprawie występowania jako wspólnik w spółce prawa handlowego,
nabywania udziałów lub akcji w takiej spółce,
7. tworzenie i likwidacja przedstawicielstw, biur, zakładów Fundacji i innych jej jednostek
organizacyjnych w kraju i za granicą,
8. opracowanie regulaminów programów realizowanych przez Fundację,
9. zatrudnienie pracowników Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia,
10.

zmiana Statutu
§ 22

1. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swych obowiązków wynagradzani.
Wysokość wynagrodzenia z tego tytułu i sposób zatrudnienia członków Zarządu ustala Rada.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji, jak również zatrudniać konsultantów oraz ich zespoły do
oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć.
§ 23
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów jego członków obecnych na
posiedzeniu Zarządu.
2. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Prezesa zarządu.
3. Uchwała w sprawie zmiany Statutu podejmowana jest jednomyślnie w obecności co najmniej
2/3 członków zarządu.

Majątek Fundacji
§ 24
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł oraz inne mienie
uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 25
Przychody Fundacji pochodzą z:
1. Świadczeń pieniężnych i rzeczowych,
2. Dotacji,
3. Wpłat wnoszonych przez donatorów – osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne,
4. Darowizn,
5. Spadków i zapisów,
6. Subwencji,
7. Grantów,
8. Z dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach,
9. Z działalności gospodarczej,
10.

Ze zbiórek i imprez publicznych,

11.

Z wszelkich dochodów z majątku Fundacji, w tym odsetek bankowych,

12.

odpłatnej działalności pożytku publicznego..
§ 26

Środki przekazywane Fundacji przez darczyńców mogą być wykorzystane na realizację wszystkich
jej celów statutowych, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.
Rachunkowość i działalność gospodarcza Fundacji
§27
Gospodarkę finansową i ewidencją księgową Fundacji prowadzi zgodnie z przepisami
obowiązującymi organizacje pozarządowe.

§ 28
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową,
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, obejmującą:
18.1 – drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
18.2 – reprodukcja zapisanych nośników informacji
47. 1 – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.2 – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47.6 – Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47.7 – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.8 – Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
47.9 – Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

56.1 – restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
56.2 – przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała
gastronomiczna działalność usługowa
56.3 – przygotowywanie i podawanie napojów
70. 10. Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych
70.2 – doradztwo związane z zarządzaniem
82. 1 – działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność
wspomagającą
82.20.Z – działalność centrów telefonicznych (call center)
82.30.Z – działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów
82.9 – działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana

3. Na cele działalności gospodarczej ze środków majątkowych Fundacji zostanie wyodrębniony
odrębny fundusz w wysokości 1 000 złotych (jeden tysiąc złotych).
4. Dochody z działalności gospodarczej będą przeznaczone w całości na realizację celów
statutowych Fundacji.
5. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji może tworzyć wyodrębnione
organizacyjnie i finansowo zakłady.
6. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.
7. Kierownika zakładu powołuje Zarząd Fundacji i jest on kierownikiem zakładu pracy w
rozumieniu kodeksu pracy.
8. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków osób kierujących zakładem
określa uchwała Zarządu Fundacji.
§ 29
1. Decyzje w sprawie rozporządzenia składnikiem majątku trwałego Fundacji podejmuje Zarząd
Fundacji
2. Zabrania się w szczególności:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub
pracownicy 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",
2) 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,
3) wykorzystywania majątku Fundacji przez członków jej organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Postanowienia końcowe
§ 30
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach działania.
Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Fundacji i zgody Fundatora
§ 31
1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada jednomyślnie w obecności wszystkich członków
Rady w drodze uchwały, jeżeli Fundacja osiągnęła cele, dla których została powołana lub jeżeli
wyczerpały się jej środki finansowe i majątku.
2. W razie likwidacji Fundacji, likwidatorami stają się członkowie Zarządu
3. Likwidatorzy w szczególności powinni:
a) Zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swoich
nazwisk, imion i miejsc zamieszkania.
b) Dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do
publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.
c) Po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie Fundacji z Krajowego
Rejestru Sądowego.
4. Uchwała Rady, o której mowa w ust. 1, winna również wskazywać instytucję o celach zbieżnych
z celami Fundacji, której zostaną przekazane środki pozostałe po likwidacji Fundacji.

§ 32
Postanowienia niniejszego statutu obowiązują od dnia zarejestrowania Fundacji.

Fundator – Fundacja Win – Win:
Joanna Izabela Schering – Prezes Zarządu Fundacji Win - Win
Marta Edyta Kołacz – Wiceprezes Zarządu Fundacji Win – Win
Marceli Kazimierz Sulecki – Członek Zarządu Fundacji Win – Win

