Za|ącznik do uchwały nr XXxll/934/x3
Sejmiku VtlojewÓdZtWa Doinośląskiego
z dnia 23 lutego 2013 r.

W uzgodnien iu
,4inister Kuitury
t Dziedzictwa Narodowego
STATTJT

oPERY WR0eŁAW$K!EJ
Rozdział 3
Fostanelwienia ogó!ne
$ 1. :t. opera Wrocławsl<a we Wrocłavliu zwana dalej 0perą jest samorządową instytucją ku!tury
prowadzoną, jako wspólnra instytue]a kultury Województwa
DoInoś|ąrki*g" .*nn"gc daIej
Województwem i{\4inistra Kultury i i}ziedzictwa Narodorłego Zwanego dale.j
Ministrem.
2' opera dzlała na podstawie:
1) ustawy Z dnia 25 października 1991 rÓku o organizowaniu iprowadzeniu
działalnoścłkultufalnej
zwanej dalej Ustawą;
2) umowy z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie prowadzenia, jako
wspólne} instytucji kultury
Wrocławskiej we Wrocławiu, zwanej dalej Umową;
'pery
3) niniejszego Statutu.
$ 2' 1' Siedzibą opery jest mlasto WroCłaW'
2. Opera działa na terenie RŻeczypospolitej Polskiej ofaŻ poza granicami kraju.
s 3' 1' Opera jest instwucją kultury prowadzoną wspólnie prŻez Województwo i Ministra.
2' opera posiada osobowośćprawną ijest Wirisana do Rejestru lnsiytuĆji
Kultury prowadzonego przez
WojeWódŻtwo'

3'

Nadzór bezpośredninad

fun kc'jonowa

niem opery, Z uWzględnaeniem upraWnień Ministra

wynikających z obowiązujących przepisów, UmoWV oraz niniejsŻego
Statutu' sprawuje Województwo.
opera jest instytuc.ią artystyczną W rozumieniu art' 1]. ust. 2 UstaWV.

4'

Rozdział 2

fele i zakres działa nia
Dzialalnośćkułturalna 0pery obejmuje:
1) krzewienie kultury iszttlki muzycznej oIaŻ teatralnej, poprzez crganizowanie widowisk operowych,
baletowych, teatralnyclr i konCeltóW;
2) organizowanie iWspomaganie festiwali, przeglądów, konkursów, ekspozycji
oraz innyclr imprez;
3) współdziałanie ze społecznym ruchem artystycznyłn, W sZcZe8ólności poprŻeŻ promocJę/ pomoc
dydaktyczną, materialną oraz dokształcanie uzdolnionej mlzycznie młodzieŹy, sponsorowanie
udziału
odbiorców kultury Z różnych grup społecznych w imprezach organizowanych przez operę;
4} dbałośćo rozwój artystyczny oraz wtaściwe Wykolzystanie kwalifikacji zawodowych i uzctołnień
zatrudn ionych w operze wykonawców;
5) współpracę ze związkami istowarzysz€niami twórców w zal<resie inspirowania polskiej twórczości
operowej, baletowej i muzycznej;
6) współpracę ze szkoinictwem artystycznym w zakresie prŻygotowania kadr ańystyczl"tych dla opery;
7) współpracę z krajowymi i Zagranicznymi instytucjarni kultury, w szczególnośc! Z teatrami operowymi,
poprzez wymianę artystyczną twórców, zespołów iwykonawców, a także Wymianę doświadczeń
w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych;
8) organizowanie i sprowadzanie do swojej siedziby innych teat[óW, zespołów, wykonawców w celu
prezentowania spektakli i imprez godnych upowszechn ia nia;
9) promowanie polskiej twórczości operowej, baletowej imuzycznej w kraju iza granicą (w prasie, radiu
itelewizji, podczas targóW iinnych imprez okolicznościowych )'
: l,'ir': ? iji ,'.1,ijl,jiali
$ 4. 1'

,
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2' W ramach prowadzonej działalnoścł,określonaj W ust'
x i M/ celu realizaĆ.ii slvoich zacjań Op3ra i.noŹe
wykonywać usługi w zakresie:
!-) wynajrnu pornieszczeń i powierzchn!;
Ź) wynajmu środLó w insuenizacji:
3) śuliadczenia usług reklamowych w ramach umów sponsoringowych;
4} prowadzenia dziatalności wydawniczej i sprzedaży
wydawnlctlv"
ftogdaiał 3

s 5' 1. opcrą

zaw-ąl:Jz-at}Vr€ktor,

-'*'r#:-j:ffJi":::-::r:ffi"

lń/oj*wacj,tr,rlo [ir ,';5ięgrlię.iij i:!F}i!.iIi
|Vlini5l[a, na zasadacir ! w trybis łlkreślonymw cbowiązt'ijąe'1iclr
prropisach i prrstairn*riełl iaci l'lrłow1r'
2' W t,perŻe riogą być UtW.rZone clmra siancwiska Zas*ępców dyrektoia, ul
tym :astĘpcv cłyrektola

ds. artystycznych, jeśliDvrektor nie wykonuie tycŁr zadań,
nowoływanych i odwnływanych przez
WcjewółJztwo na r"'aiosek DyrekLora, z zastrleżenienr ust'
3.

34'

Fowołanie Żastqpc]/ rlyrekiclra d5' arlystycZnysrt Wyn1a8a
zgoc!y Mjnistra.
Dyrekt.r zarządza całokształtern działalnościopery,
czurva nad rnieniem 0pe!'y i iasi Ża ie
odporł,iedzialny.
5' Do zakresu działałiaDyrektor.a nalezy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo vu sprawach działalnościpodsiaWÓWej i admłnistracyjnej;
2} repreŻentowanie opgry na ZeWńątrz;
3} prŻed.taWianie właściwyrminstytucjom i podmiotom prowadzącylł_r 0perę jako
wspólną instytucję
krrltury planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań
oraz wnicsków inwastycyjnych;
4} WydaWanie w obolłiązującynr trybie regulałłinów i zarządzeń;
5) zawieranie i rozwiązyvilanie umów o pracę z pracownikanni opery oraz pode.irnowanie
decyzji

wyn ika.jących ze stosunl<u pracy;

6) prowadzenie polityki repertuarowej i artystycznej Opery;
7} współpraca z zespołami artystycznyrni oraz tWórcami spoŻa opery;
8) poszukiwanie i pozy.kiwanie ŻewnętrŻnYCh źróclełfinansowania działainości
statutÓWej
6' W odniesieniu do przyslugującego dyrektorowi doc1atl

ań' 31 a Ustawy do dokonywania czvnnoścl pi.awnych

operY'

';::;:ŁI;'[1]*]il3;iJ.YjlJ##J

dyrektora igłówny księgowy po uprzednlm WyraŻeniu zgody przez
Woj3wódŻtwo'
$ 6' o;'ganizację WewnętrŻną opery i zakres zadań komórek o rga
n izacyjttyc h
okreśiaregularnin
organlzacyjny nadany przez Dyrektora, po ŻasięgnięciU opinii
'pery
Województwa oraz
opin)i łJzia{ających w
operze organlzacji zrnriązkowych i stowarzyszeń twórców'
6 7' 1' W operze moźe c:iałać Rada Artystyczno-Progfanlołya Z*ana dalej
Radą' crgan dorarJczy
iopinjotwórcŻy Dyrektora w sprawach zw!ązanych z dzia{a|nościE
0pery.
2' Rada powotywana i odwoływana jest prZeZ Dyrektora, Z tyrn, że Województwo
i Minister mają
prawo desygnowania do niego po jednym swoim p rz edstawicle
lu.
3' Tnyb działania, stlukt rę, liczbę członków ora: zakres spraw opiniowanych przez
Radę określa
cdrębny regulamin nadawany zarządzerriem Dyrel<tora.
Rozdział 4

Gospodarka finansowa

$ 8' Majątek opery moźe być Wykorzystywany jedynie dla celów zwiąZanvch
z działalnościąopery.

$ 9'

działa we własnyn: imieniu, na własny rachunek iryzyko gospodarując
przydzieloną

i nabytą
'pera
częścią
mienia oraz prowadzi samodzielną gospodar.kę finansową w rarłach
posladanych środkćwrra
podstawie

planu finansowego opery i na zasadach ol<reślonych
w obowiqzujących przepisach, kiorując
się zasadą efektywnośc! ich wykorzystania.
9 10' 1. Źródłarni finansowanla opery 5ą:
1} przychody z prowadzonej dzlałalności,W tyn'} le sprzedaży lkładników
rnajątku nucirorrrego;
2) przychody z flajrY!u i {.jZierżaW-r, składników majątkcwych;
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dotacje podmiotowe i eelowe z budźetu pań.twa ljednostek samorządu
terytorialnego;
4) darowiŻny i zapisy osób fizycznych iosób prawnych;
5) inne dozwolone prawem.
2' Dotacja Ministra, dla które'j opera Żobowjązana jest prowadzić odrębną ewidencję
środków,
przeznaczona jest na działaInośćm€rytorycZną opery.
3' Opera prowadzi rachunkowość wg zasad określonyclr w odrębnych przepisach o rachunkowości'
4' Dyrektor opery będzie sktadać sprawozdania z wykonania zadań w zakresie rzeczowym
ifinansowym do Województwa oraz kopie do Ministra, zgodnie z obowiązującymi
W Województwie iu
Ministra procedurami n adzonu.
5' Dyrektor opery będzie składać materiały dotyczące planowania do Wojewód7trya oraz kopie do
{\'4inistfa, zgodnie z ,,b*WjązUjącynniw Województwie i u Minjstra procedurami
nadzoru'
6' 0pera sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z przeplsami ustawy o rachunkowości.
7' organem Zatwierdzającym ioczne sprawozdanie f!nansowe ;est Zarząd Województwa
DoInośląskiego. Dyrektor opery doręczy kopię zatwierrJZone8o sprawozdania
finansowego
8 w przypadku badania sprawozdania finansovrego, wyboru podrniotu Lrprar//nlonegoMinistrowi'
do badania
lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje Zarząd Województwa
Do{nośląskiego'
łłozclział5

PrstanoWicnia końcowe
$ ].1. Połącuen!e, podzia{ Iub likwidacja opery moźe nastąpiC w trybie określonynr W Ustawie
oraŻ

z l'lwzględ nieniern postanowień Umowy.

$ t2. Wszelkie zrłiany w statucie opefy dokonywane są w trybie określonym W t]slaW;e

z uwzględnieniem postanowień Umowy'
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