
Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów

STATUT
tekst jednolity ze zmianami

(17 marca 2015)

§ 1.

Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona dnia 5 maja 1998r. 
przez Fundatora Piotra Krajewskiego aktem notarialnym - Repertorium A numer 3090/98 i działa na 
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach /Dz.U. z 1991r Nr 46, poz.203/ oraz postanowień 
niniejszego statutu.

§ 2.

1. Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

4. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Nazwa Fundacji w 
angielskiej wersji językowej brzmi WRO Center for Media Art Foundation.

5. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

6. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.

§ 3.

Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony.

§ 4.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5.

Celem Fundacji jest:
1) Powołanie i wspieranie działalności ośrodka edukacyjno-artystycznego nowych mediów;

2) Wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej w dziedzinie sztuki współczesnej;

3) Inicjowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej i intelektualnej w dziedzinie nowych mediów i 
komunikacji.

§ 6.

Fundacja realizuje cele poprzez:
1. Inicjowanie i promocję:

a) międzynarodowego festiwalu sztuki mediów WRO,
b) wystaw i prezentacji sztuki medialnej i jej twórców w Polsce i zagranicą, 
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c) współpracy z zagranicznymi instytucjami kultury,
d) edukacji w dziedzinie  sztuki i komunikacji elektronicznej.

2. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami 
fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą, w zakresie objętym celami Fundacji.

§ 7.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2 000 zł przyznany w oświadczeniu woli o 
ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji. 

§ 8.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić w szczególności z:
a) darowizn krajowych i zagranicznych, spadków, zapisów,
b) subwencji osób prawnych,
c) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
e) dochodów ze zbiórek publicznych i aukcji,
f) dotacji,
g) działalności odpłatnej

§ 9.

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych i w papierach wartościowych.
2. Dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie 

niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 10.

Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, 

członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy
organizacji 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 ich majątku na rzecz ich 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, 

3. wykorzystywania 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, 

4. 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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§ 11.

Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.

§ 12.

1. Rada Fundacji składa się z minimum 3 członków.
2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Powołanie Członka Rady Fundacji następuje na 

czas nieoznaczony.
3. 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 mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania.
5. Udział w pracach Rady Fundacji jest honorowy.

§ 13.

1. Rada Fundacji sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji, udzielanie absolutorium 
Zarządowi Fundacji, 
b) opiniowanie długookresowych i rocznych planów programowych i rozwojowych Fundacji, 
c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji.

3. Do wykonywania swych funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów 
Fundacji, jak również żądania od Zarządu Fundacji sprawozdań i wyjaśnień.

§ 14.

1. Rada Fundacji wykonuje swe uprawnienia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby lecz  
przynajmniej jeden raz w roku.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Fundacji.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków Rady Fundacji.

§ 15.

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób i jest powoływany i odwoływany przez Fundatora.
2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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§ 16.

Fundator może zostać członkiem Zarządu i może zostać wybrany Prezesem Zarządu. 

§ 17.

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa zwykłą większością głosów.

§ 18.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd w szczególności:
1. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
2. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
5. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne
6. ustala regulamin Biura Fundacji,
7. powołuje i odwołuje dyrektora Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w 

jednostkach organizacyjnych Fundacji,
8. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody 

dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej, 
9. podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji,
10.członkowie zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani.

§ 19.

1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni dyrektor Fundacji. 
2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków 

Zarządu Fundacji. 
3. Warunki pracy i płacy Dyrektora określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu. 
4. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do Biura Fundacji. 
5. Biuro Fundacji podporządkowane jest dyrektorowi Fundacji.

§ 20.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 21.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Członek Zarządu. 

§ 22.

Zmiana statutu, a w tych ramach i zmiana celu Fundacji, może być dokonana przez Zarząd Fundacji za 
pisemną zgodą Fundatora.

Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów 4



§ 23.

1. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator a po jego śmierci Zarząd Fundacji. 
2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art.5 ust.4 ustawy o 

fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez Zarząd 
Fundacji.

§ 24.

Statut wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Piotr Krajewski - Prezes Zarządu 
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