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UCI{WAŁA NR xxxvfiI/l 003 l20l2
RADY MIASTA SToŁECzNEGo wARSzAwY

z dnia 20 czerwca?0l2 r,

w sprawie zmiany statutu Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza

Na podstawię art. 18 ust' 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnyn (Dz.
I].z2OOt r. Nr 142, poz.I59I,zpoźn.Z{n.I)) i art. 13 ust. 1i 2 ustawy zdniaŻ5 puździemtka
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. zŻ012 t. poz.406) w
zwtązku z art. I0 ust. 2 ustawy z dnia 3 1 sierpnia 20 t 1 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i

prowadzęniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz.

1230) uchwala się, co następuje:

$ 1. Zmienia się statut Teatru Ateneum im. Stęfana Jaracza, który na mocy art. 10 ust.

1 ustawy z dnta 31 sierpnia 20i1 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, stał się z dniem 1 stycznia 201rŻ r.

instytucją artystycznąw ten sposób, Że nadaje się mu nowe brzmienie określone w załączniku
do uchwały.

$ 2. Wykonanię uchwały powierza się Prezydentowi m.st' Warszawy.

$ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowięckiego, na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszaw oraz Tęatru Atęneum im'
Stęfana Jaracza.

2. Uchwała wchodzi w Życie następnego dnia po dniu ogłoszenia w Dzięnniku
Urzędowyrn Woj ewództwa Mazowieckiego.
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Załączntk
do uchwały nr XXXVIII11003120LŻ
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia?O czewcaŻ)IŻ r.

STATUT TEATR'U ATENEUM IM. STEFANA JARĄCZA

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

s 1. 1. Teatr Ateneum im. Stefana laracza, Zwany dalej ''Teatrem'', jest samorządową
instytucj ą arty sty czną po s iadaj ącą o sobowo śó prawną.

2' Teatr używa nazw: Tęatr Ateneum im' Stefana laracza.

$ 2. Teatr działa w szczególności na podstawie następujących przepisów prawa:
1) ustawy z dnta 25 paździemika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej (Dz.U. z20L2 t. poz. 406), zwanej dalej ''ustawą'';
2) ustawy z dnia Ż7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 1 57, poz. IŻ40, z

późn' zm.);
3) ustawy z dnla29 wrzęśnta 1994 r. o rachunkor.vości (Dz.U' z2009 r. Nr 152' poz. IŻŻ3,

z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny.rn (Dz.U. z200Ir' Nr 142, poz'

I59l,zpoźn' zm.);
5) ustawy z dnia 15 marca Ż002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361, z

pożn. zm.);
6) niniejszego statutu.

$ 3. Teatr podlega wpisowi do Rejestru Insty'tucji Kultury m.st. Warszawy.

$ 4. 1. Teatr moze prowadzió działalność na obszavę Rzeczpospolitej Polskiej oraz
poza jej granicami.

2. Sledzibą Teatru jest Warszawa.

$ 5. 1. Organizatorem Teatru jest m.st. Warszawa.
2. Nadzór nad działalnością Tęatru sprawują organy m.st. Warszawy w zakesie ich

kompetencji.

Rozdział2
Zakres działalności

$ 6. Zakres działalności Teatru obejmuje:
1) przygotow}.wanie i prezentowanie przedstawień teatralnych samodzielnię lub w

koprodukcji z innymi instytucjami artystycznymi i innymi instytucjami kuĘry we
własnej siedzibie tpozanią; ''1';'.':'' .''

2) ptezentowanie przedstawień gościnnych, ptzygotowywanych w innych ośrodkach')'n],,,
kultury; 
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3) prezentowanie własnych przedstawien poza siedzibą Teatru, w tyrn rownież poza
granicami kraju;

4) współpraca z twórcami, wykonawcami oraz innyrni specjalistami przy reallzacji zadatl
statutowycil;

5) współpraca z organizacjami społeczn}imi, fundacjami, ośrodkami naukowymi,
otganizatorami festiwali i kongresów dztałającymi w dziedzinie kultury;

6) udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych;
7) organizowanie przeglądów i festiwali teatralnych;
8) realizacja róznorodnych form teatralnych oraz intęrdyscyplinarnych przedsięwzięć

artystycznych;
9) prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej oraz promocyjnej w

dziedzime teatru;
10) archiwizacja dziaŁalności kulturalnej i artystycznej oruz zarządzanie archiwum;
11)prowadzenie innej działalności polegającej na tworzęniu, upowszechnianiu i ochronie

kultury.

s 7. 1.Działalnośó Teatru organizowana jest w oparciu o sezon artystyczny' na który
ustala się plan repertuarowy.

2. Sęzon artystyczny rczpoczyna się w dniu 1 września a kończy w dniu 31 sierpnia
następnego roku.

Rozdział 3
Organizacja

$ 8. organizację wewnętrzną Tęatru określa regulamin organizacyjny nadany ptzez
Dyrektora Teatru po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy oraz działających w
T e att ze o r ganiz acji zw iązkovłyc h i s to warz y szen twó rc ó w'

$ 9. 1. Dyrek1or Teatru, zwany dalej ''Dyrektorem'', zarządza Teatręm i reprezentuje go

nazewnątrz.
Ż. w trybie określonym ustawą Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m.st'

Warszawy.
3. Prezydent m.st. Warszawy moze powierzyć zarządzanie Teatrem osobie flzycznej

lub osobie prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury. Do wyboru
zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia Ż004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U . z Ż0I0 r. Nr 1 13, poz. 7 59, z późn. zm').

4. Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy nie więcej niz dwóch zastępców dyrektora.

5. Zastępców dyrektora powołrje i odwołuje Dyrektor. Powołanie zastępcy dyrektora
wymaga zasięgnięcia opinii Prezydenta m.st. Warszawy.

s 10. l'. Przy Tęatrzę możę działaó Rada AĘstyczno-Programowa jako ciało
op iniodawc ze, dor adezę i konsultacyj ne Dyrektora.

2. Radę Artystyczno-Programową powołuj e Dyrektor.
3. Dyrek1or określa liczbę członków Rady Artystyczno-Programowej'
4. Członków Rady Artystyczno-Programowej powołuje i odwołuje Dyrektor po

zasięgnięciu opinii stowarzyszeń twórców działających w Teatrze.

5. Rada Artystyczno-Programowa dztała na podstawie regulaminu zatwierdzonego
przez Dl,rektora.
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Rozdział 4
Zasady gos podarki finansorvej

$ 11. 1. Teatr gospodaruje samodzielnie ptzydzieioną i nabyą częścią mtęnia oraz
prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami
efektywności ich wy'ko rzystania.

2. Tęatr moŻe zbywaó środki trwałe. Przy zbywanitl środków trwałych stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

$ 12. l. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy Teatru ustalony
przez Dyr ektor a z zachowanięm wys oko śc i dotacj i or ganizator a'

2. Dyrektor Teatru przedstawia do końca marca Prezydentowi m.st' Warszawy
sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający, w celu zatlvitdzęnta.

3. Do Dyrektora Teatru naIeŻy decyz1a o podziale zysku i pokryciu straty.

$ 13. 1. Teatr pokryłva koszty bieŻącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych
przychodów.

2. Przy cho dami Teatru są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w t}m ze sprzedtzy składników majątku

ruchomego;
2) przyprzychody z najmu i dzierŻaw składników maj ątkowych;
3) dotacje podmiotowe i cęlowe zbudŻętujednostki samorządu terytorialnego i z budzetu

państwa;
4) środki otrzymane od osób prawnych i osób ftzycznych;
5) środki uzyskane z innych źrodeł.

s 14. 1. Teatr mozę prowadzić działalnośó gospodarczą wedfug zasad określonych w
odrębnych przepisach.

2.Działa|nośó określona w ust. 1 moze byó prowadzona w zakresie:
1 ) działalności impresarynej'
2) działalności wystawienniczej ;

3) działalności wydawniczej ;

4) realizowania transmisj i, nagran telewizyjnych, radiowych, fonograficznych i vidęo,
filmów oraz innych form zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku' wydawanie kaset

audio i video oraz płyt, ich dystrybucja w zgodzie z przepisami o prawach autorskich i
prawach pokrewnych;

5) innym zakresie, uwzględniającym specyfikę oraz możliwości techniczne i
organtzacyjne Teatru.
3. DziałaInośó gospodarcza nię mozę ogranlczaó ani utrudniaó w1'konyłvania zadan

statutowych Teatru.

Rozdzial5
Postanowienia końcowe

$ 15. Zmiany w statucie Teatru mogą byó wpror,vadzone w trybie właściwym dla jego

nadania.
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