STATUT
FUNDACJI LODZ ARTE
Preambuła
Od ponad ćwierćwiecza, po reaktywowaniu działalności w 1990 roku, Łódzka Izba
Przemysłowo-Handlowa stanowi platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów między
przedsiębiorcami, ale także miejscem powstawania różnorodnych wspólnych inicjatyw
środowiska biznesowego skierowanych do całej łódzkiej społeczności. Mając na uwadze
właśnie dobro lokalnej społeczności, dla rozwoju której kultura ma znaczenie równie istotne
jak rozwój przedsiębiorczości, uznając za konieczne wspieranie lokalnych inicjatyw
kulturalnych oraz poprzez takie działanie budowanie więzi i relacji kulturowych, Łódzka Izba
Przemysłowo Handlowa wyraża wolę ustanowienia Fundacji, której celem będzie wspieranie
działalności twórców

i instytucji kultury, których działalność jest zbieżna z jej celami,

wykorzystując do tego środki pochodzące z dobrowolnych darowizn dokonywanych przez
członków Izby i innych darczyńców.

Postanowienia ogólne
§1

1.

Fundacja pod nazwą: „Fundacja Lodz Arte”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona

przez Łódzką Izbę Przemysłowo – Handlową, zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Tomasza Piotra Króla w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul.
Piotrkowskiej 134 lok. 3, w dniu 30 października 2018 roku, repertorium A Nr 5035/2018, działa
na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2.

Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

3.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

4.

Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego

w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
5.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa

Narodowego.
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§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
§4

1.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność
także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy

w wybranych językach obcych.
§5
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.
§6
Celami Fundacji są:
1)

wspieranie działalności kulturalnej łódzkich teatrów, muzeów, galerii i innych instytucji

kultury,
2)

wspieranie i promocja polskiej twórczości teatralnej, filmowej, muzycznej, literackiej,

plastycznej i fotograficznej, w szczególności tej, która jest realizowana w Łodzi,
3)

inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej,

4)

zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa,

5)

integracja różnorodnych środowisk lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich na rzecz

wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji, w szczególności na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
6)

wspieranie i upowszechnianie tradycji i kultury polskiej.
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§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1)

dotowanie działalności teatrów, muzeów, galerii i innych instytucji kultury na terenie

miasta Łodzi,
2)

dotowanie wybranych inicjatyw twórczych i przedsięwzięć artystycznych realizowanych

zwłaszcza na terenie Łodzi,
3)

organizację imprez kulturalnych i artystycznych,

4)

fundowanie nagród i stypendiów,

5)

integrację środowiska biznesu i kultury oraz upowszechnianie idei mecenatu,

6)

inne działania zgodne z celami fundacji.
§8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji.
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.500 (jeden tysiąc pięćset)
złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1)

darowizn, w tym w szczególności darowizn dokonywanych przez członków Łódzkiej

Izby Przemysłowo – Handlowej, spadków i zapisów,
2)

dotacji i subwencji oraz grantów,

3)

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4)

dochodów z majątku Fundacji,

5)

prowadzenia działalności gospodarczej.
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§ 11
Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację jest:
1) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, w tym:
a) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych PKD - 90.01.Z;
b) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
PKD – 90.02.Z;
c) artystyczna i literacka działalność twórcza PKD – 90.03.Z;
d) działalność obiektów kulturalnych PKD – 90.04.Z;
2) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
PKD – 59.11.Z;
3) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi PKD – 59.12.Z;
4) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą,
w tym:
a) działalność bibliotek PKD – 91.01.A;
b) działalność archiwów PKD – 91.01.B;
c) działalność muzeów PKD – 91.02.Z;
d) działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
PKD – 91.03.Z;
5) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach PKD – 47.78.Z;
6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD – 74.90.Z;
7) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD – 79.90.C
8) działalność związana z projekcją filmów PKD – 59.14.Z.

§ 12

1.

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

użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami

prawa składa Zarząd Fundacji.
3.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
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Władze Fundacji.
§ 13

1.

Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.

2.

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

organu, z wyjątkiem możliwych zwrotów udokumentowanych wydatków związanych z
uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
Rada Fundacji.
§ 14

1.

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2.

Rada Fundacji składa się z trzech do dziesięciu członków.

3.

W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel

Fundatora - Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
4.

Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Powołanie następuje na czas

nieokreślony, z wyjątkiem przedstawiciela Fundatora, o terminie zmiany którego decyduje
zawsze Fundator. Następnych członków Rady w miejsce osób, które przestały pełnić tę
funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to

pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednomyślnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Przedstawiciel Fundatora nie może
być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
6.

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa

lub śmierci członka Rady.
7.

Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie

Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
8.

W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub

nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej
osoby w Radzie Fundacji wygasa.
9.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje

pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
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§ 15

1.

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2.

Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek

Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. Zwołanie powinno nastąpić z co najmniej 14dniowym wyprzedzeniem. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezes Łódzkiej Izby
Przemysłowo-Handlowej.
3.

W posiedzeniach Rady bierze udział Prezes Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

4.

W

posiedzeniach

Rady

mogą

brać

udział

inni

goście

zaproszeni

przez

Przewodniczącego Rady lub Prezesa Zarządu Fundacji.
5.

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w

razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 16
Do zadań Rady należy w szczególności:
1)

powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu,

2)

podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,

3)

ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie

członkom Zarządu absolutorium,
4)

kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,

5)

wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

6)

nadzór nad działalnością Fundacji,

7)

podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub

o likwidacji Fundacji.
§ 17
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1)

żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących

działalności Fundacji,
2)

dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
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Zarząd Fundacji.
§ 18
Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę

1.

Fundacji na czteroletnią kadencję.
2.

Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3.

Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu, oraz na wniosek Prezesa pozostałych

członków Zarządu.
Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez

4.

Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Rady.
§ 19

1.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) zarządzanie działalnością Fundacji
b) realizacja celów statutowych i kierunków działania wytyczonych przez Radę Fundacji
c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
d) uchwalanie regulaminów,
e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
f)

ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,

g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
i)

występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

6.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością

głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu - w razie równej liczby głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
7.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Fundacji. O posiedzeniu muszą być

powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.
8.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw

należących do zadań Fundacji.
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9.

Zarząd co roku, do dnia 30 maja, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji

Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 20

1.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj

członkowie Zarządu działający łącznie.
2.

W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych

z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5 000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia
woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
Zmiana Statutu
§ 21
Zmian w statucie Fundacji może dokonać Rada Fundacji za zgodą Fundatora, wyrażoną na
piśmie. Zmiana musi być zatwierdzona w drodze uchwały podjętej ¾ głosami „za”. Proporcja
głosów liczona jest w stosunku wszystkich aktualnych na dzień głosowania członków Rady.

Połączenie z inną fundacją.
§ 22

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.
§ 23
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy do podejmowania decyzji jest Zarząd, przy
czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają
zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
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Likwidacja Fundacji.
§ 24

1.

Fundacja ulega likwidacji w razie niemożliwości osiągania celów, dla których została

ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu

wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
3.

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone na rzecz
wskazanych w uchwale o likwidacji jednostek kultury, z siedzibą na terenie Łodzi.
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