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Zalqcznik do Uchwaly Nr 515/WV/12
Sejmika Wojewddztwa P om or skieg o

z d.nia21 grudnia 2012roka
W uzgodnieniuz:
:"
MinistremKultury
i D ziedziclwa Narodowego
BogdanemZdrojewskim
data uzgo dnrenia Statutu

STATUT TEATRU WYBR,ZEZE
R:OZDZIAL I
Postanowieniaog6lne
$1
1. Teat Wybrze2e, zwany dalej ,Jeatrem", utworzony zostal Zarz1dzeriem Ministra Kultury i Sztuki
z ll stycznia1949roku w sprawiepowolania Paristwowego
Teatru,lWybrzehe"w Gdaflsku(MonitorPolski z
1949r. A-3,po2.370).
2. Teatr dzialaw szczeg6lnoSci
na podstawie:
1) ustawyz dnia25 pa2dziemlkal99l r. o organizowaniu
i prowadzeniudzialalnoScikulturalnej(Dz.U.
z 2012r. poz. 406) zwanejdalej ,;qstaw4'i przepis6wwykonawczychwydanychnajej podstawie,
2) umowy z dnra 27 grudna 2010 r., w sprawie prowadzenia jako wsp6lnej insQrtucji kultury
ParlstwowegoTeatru,lWybrzehe"w Gdafsku zawartejpomigdzySkarbemPafstwa - Ministrem Kultury i
i Gmin4MiastaSopot,zwanejdalej',,umow4",
DziedzictwaNarodowego,
Wojew6dztwemPomorskim
3) niniejszegostatutu.
$2
jest miastoGdansk.
1. Siedzib4Teatru
2. TerenemdzialantaTeatrujestobszarRzeczypospolitej
Polskiej.
3. Dla pelnej realizacji ce16wstatutowychTeatr moheprowadzi( dzialalno(( poza granicamiRzeczypospolitej
Polskiei.
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1. Teatr jest samorz4dow4 instSrtucj4kultury, dla kt6re$prowadzenie dzialalnoSci kulturalnej jest podstawowlmr
celem statutowym.
2. Teatr jest inst)4ucj4 artystycznqw rozvmieniu art. I 1 ust. 2 ustawy.
3. Teatr zostatr ppisany z dniem I stycznia 1999 roku do Rejestru Inst5rtucji Kultury prowadzonego przez
Wojew6dztwo Pomorskie, zwane dalej ,,Wojew6dztr'/ed', pod numerem RIK woj. pom. 70/9912007i posiada
osobowo5dprawne.
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1. Teatr prowadzony jest jako wsp6lna inst5rtucja Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego, zwanego dalej
,,1\dinistem", oraz Wojew6dztwai Gminy Miasta Sopot, zwanej dalej ,,Gmin4''.
2. Nadz6r be4poSredni nad dzialalnoSci4Teatru, z uwzglgdnieniem uprawnieri Ministra i Gminy wynikaj4cych z
obowi4zujqcychprzepis6w i umowy, sprawuje Zarzqd Wojew6dztwa Pomorskiego, zwany dalej ,/,arzqded'.
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R:OT,DZIALll
pel i zakres dzialalnoSci Teatru
$5
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1. Celem dzialalno5ci Teatrrijest tworzenie, prezentacja i upowszechnianie kultury teatralnej.
2. Do podstawowych zadah Teatru naLe|y akrywny udzial w 2yciu kulturalnym miasta, regionu i kraju, poprzez
realizacjg i prezentacjg ttajwyhszej jakoSci widowisk teatralnych, opartych na najbardziej wartoSciowych
dzielachliteratury oraz zaspokajanie spolecznych potrzeb uczesbrictwa w kulturze.
3. Teatr realintje swoje zadaniaw szczeg6lnoScipoprzez'. ;''
i) przygotowywanie premier teatralnych w siedzibie wlasnej ipoza ni4
2) wystawianie spektakli z wykorzystaniem wlasnego zespolu orzzaproszonych artyst6w,
3) organizowanie widowisk teatralnych i pozateafralnych .zwrlzanych z wernisa2ami, wystawami,
koncertami, recitalami, itp.,
4) sprowadzanie spektakli goScinnych i dzialalno(f impresaryjn4
- ;
5) prowadzenie edukacji teatralnej, z uwzglgdnieniem obszaru potrzeh spolecznych os6b
niepehrosprawnych.
R:OTDZIAN,III
Organy zarzqdzaj1ce i doradcze oraz spos6b ich powolywania
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1. Teatrem zaruqdzai reprezentujego fla zew\qtzDyrektor.
2. Dyrektorpodejmuje decyzjesamodzielniei ponosi z4 nie odpowiedzialnoSC'
3. Dyrektor odpowiada za calolc spraw zwiqzanychz prawidlowyrn funkcjonowaniem Teatru.
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1. Dyrektora powoluje i odwoluje Zarzqd w uzgodnieniu z Ministrem i po zasiqgnigciu opinii Gminy,
w trybie okreSlonymw ustawie.
2. Dyrektora powoluje sig na okres od trzech do pigciu sezon6warfysfycznych.
3. Przed powolaniem kandydata na stanowisko Dyrektora Zaruqd zawiera z nim umowp okreSlaj4c4 warunki
organizacyjno-finansowe i program dzialanraTeatru. Umowa wchodzi w Zycie z dniem powolania Dyrektora.
4. Dyrektor mo2ebyl odwolany przed uptywem okresu, na kt6ry zostal powolanyi
1) na wlasn4proSbg,
2) z powodu choroby ffwale uniemozliwiajqcej wykonyrvanie obowi4zk6w,
3) z powodu naruszeniaprzepis6w prawa w z*irqzlan z zajmowanym stanowiskiem,
4) w przypadku odstqpienia odrealizacji umowy, o lx6rej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. Pozostale czynnoSci z zal<resv prawa pracy w stosunku do Dyrektora powolanego w trybie,
o kt6rym mowa w ust. 1, w tym ustalanie warunk6w placy oraz warunk6w wykonywania dodatkowych prac o
Pomorskiego
Wojew6dzwa
wykonuje
charakterze
tw6rczym,
"*{arszalek
na podstawie upowa2nienia udzielonego przez Zarz4d

s8
zarzqdzanie Teatrem osobie
mo2e powierzyi
i Gminy
Zarzqd za zgodq Ministra
lub prawnej. Do wyboru zarzqdcy stozuje sig przepisy ustawy - Prawo zam6wief publicznych.

frzycznej

$e
l. Dyrektor zarzqdzaTeaffem przy udzialezastqpc6w.
2. Zastgpc6w Dyrektora w liczbie tzech, w tym zastgpcg Dyreldora ds. arfystycznych oraz dw6ch zastqpc6w ds.
w
uzgodnieniu
Dyrektor
(z
ust.
3)
zastzeheniem
i
odwoluje
okreSlonych powofuje
z Zarzqdem; ponadto powolanie zastQpcy Dyrektora ds. artystycznych nastQpuje w uzgodnieniu
z Ministrem.

a

3. Dyrektor mo2e petnii r6wnoczesnie funtcje Dyrektora ds. artystyczny ch, przy czym jednoczesne pehrienie
przez Dyrektora funkcji Dyrektora ds. arlystycznych powinno wynika6 z alfri powolania na stanowisko.
Odwolanie Dyrektora jeslw tymprzypadku r6wnoznaczne z odwolaniemz funkcji Dyrektora ds. artystycznych.

itt
Dyrektor ds. artystycznych sporzqdzana sezon artystyczny plan repertuarowy, kt6r{, podlega zatwierdzetiu
r-'
przezDyreklora.
2. Wprzypadku, o kt6rym mowa w $ 9 ust. 3 plan repertuaroo,nynu sezon artystyczny ustala Dyrektor.
1.

$11
.
',.
1. Dyrektor w drodze Zarzqdzeria moze powolywa6 organy doradcze i opiniotw6rcze.
2. Czlork6w organ6w doradczych i opiniotw6rczych powoluje i odwoluje Dyrektor z uwzglgdnieniem ust. 3.
3. Minister, Zarzqd i Gmina majq prawo desygnowania po jednynl przedstawicielu jako czlonka organu
wskazanegow ust. 1.
i spos6b dziatania
4. Organy, o kC6rych mowa w ust. l, okreSl4 swoj4 organiru"je rv"roS{zrq
w regulaminie uchwalonym po wczesniejszymuzgodnieniu z Dyrektorem.
RiOZDZIALIv
Organizacja Teatru
$12
l. Organrzacjg Teatru okresla regulamin orgarizacyjny, nadawany przez Dyrekora po zasiggrriqciu opinii
Zarzqdrt oraz dzialajqcych w Teatrze organizacji zwiqzkowych i stowarzyszenfv6rczych.
2. Regulamin organrzacylny Teatru ustala zakres dzlalana poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych, podzial
czynnoSci oraz zakes odpowiedzialnoSci poszczeg6lnych os6b pelni4cych stanowiska kierownicze i
samodzielne.
ROZDZIALV
Majetek i finanse Teatru
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I . Majetek Teatru stanowi4 nieruchomoSci,ruchomoS"i oru, in r" prawa stanowiqcejego wlasno56.
2. Maj4tek iprzychody Teatru slu24jedynie realizacji jego cel6w statutowych.
3. Teatr wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do mienia powierzonego mu do zarzqdzaria, bgd4cego w
jego
przepis6w
wynikaj4cych
z
szczeg6lnych
upra'vi'nief
dyspozycji,
z
wylqczeniem
-i
i praw os6b trzecich
4. Tealr gospodarujesamodzietnie przydzielonqi nabyt4 czqsciqmienia oraz prowadzi samodzielnqgospodarkg
w ramach posiadanych Srodk6w, kierujqc sig zasadami efektywnoSci ich wykorzystania.
5. Teatr prowadzi gospodarkg finansowq i gospodaruje Sieniem na zasadachwynikajqcych z ustawy.
6. Podstawq gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy Teatru ustalony przezDyrektora z zachowaniem
wysokoSci dotacji Ministra, Wojew6dztwa i Gminy. Dyrektor dostarcza materialy dotycz4ce planowania do
Wojew6dztwa oraz kopie do Ministra i Gminy.
7. Dyrektor sklada sprawozdania z wykonania zaduh w zakresie rzeczowp i finansowym do Wojew6dztwa
oraz kopie do Ministra i Gminy.
8. Roczne sprawozdanie finansowe Teatru, zbadane przez bieglego rewidenta wybranego przez Zarz4d,
zafiirerdzaZarzqd. Dyrektor dostarczaMinistrowi i Gminie kopig sprawozdanraoraz dokumentzatwietdzajqcy
sprawozdanie fi nansowe.
9. Dotacja Ministra i Gminy, dla kt6rej Teatr zobowiqzany jesl prowadzi6 odrgbn4 ewidencjg ksiqgow4
przeznaczonajest wyl4cznie na dziatralnoSimerytorycznqTeatnt, przy czp dotacja Gminy przeznaczona jest w
caloScina dzialalnoSdTeatru Kameralneso w Sopocie.

s14
1. Teatr pokrywa koszty bie24cej dzialalnoSci i zobowiqzaoiu? *yski*attych przychod6w.
2. Zr6dlami finansowania dzialalnoSci Teatru s4:
1) przychody zprowadzonej dzialalnoSci, w fym ze sprzedu?yskladnik6w maj4tku rughomego,
2) przychody z najma i-dziertawy skladnik6w maj4tkowych,
3) dotacje okreSlonew przepisachprawa,
4) Srodki olrzqane od os6b frzycznychi prawnych'orazpochodzqce z innych 2r6del.

sls .
gospodarcz4 w kraju r za granrc4
dziatalnoil
1. Teatr moae prowadzil, jako dodatkow4
a w szczeg6lnoSci:
sprzedaZ wlasnych wydawnietw, dzialalnofil 9oligraficzn4 i usiugi
7) dziatalno66 wydawnicz;
:
reklamowe,
2) organizowanie wystgp6w innych teatr6w i zespol6w na wlasnej scenie i w obib"ttach dzierZawionych i
i
wynajmowanych,

i]ffi*"'ffiL$:?J"'#"::"ttf"?.lowej,

posiadanej
w ramach
hotetarskiej
i uslugowej
gastronomicznej,

bazy i w pomieszczeniach wydzierZawronych lub wlmajmowanych,
5) dzialalnoSt fonograficznq fi1mow4 i fotograficzn4
6) dziefiawienie i najem pomieszcze,h,
7) organrzowanre imprez handlowych, naukowych (np. konferencje, sympozja, kongresy), festiwali,
przeglqd6w, targ6w wlasnych i zleconych.
2. Tean mo1e prowadzil dzialalnosl wytw6rcz4 i uslugow4 w ramach posiadanych moZliwoSci produkcyjnych
wlasnych i wynajmowanych warsztat6w, pracowni oraz sprzedu2uzyskanych ta droga wyrob6w, a takZe uslug
transportowych wlasnymi i obcymi Srodkami transportowymi.
3. Przychody zdzialalnolci gospodarczejp:rzeznaczates4wytr4cznienarealizaqgdzialalnoSci statutowej Teatru.
$16
1. Do

skladania w imieniu Teatru oSwiadczeri w

zakresie jego praw i

zobowiqzan finansowych

i maj4tkowychuprawnionyjest Dyrektor.
2. Dyrektor moze ustanawia6pelnomocnik6wdo dokonywaniaokreSlonychc4mnoSci prawnych w imieniu
TeatruolreSlaj4czakrespetnomocnictwa.
3. Udzielenie i zakres pehromocnictwa wymaga formy pisemnej i podlega ujawnieniu w rejestge,
o kt6rym mowa w $ 3 ust. 3, zawylqtkiem pelnomocnictw szczeg6lnych.

R:OZDZIALVT
Postanowieniakofcowe i''-

g tllr__
Pol4czenie, podzial lub likwidacja
z uwzglgdnieniem postanowieri umowy.

Teatru

moile

nastqli6

w

trybie

okre6lonym

w

ustawie
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Zmiany postanowief statutu dokonuje Sejmik Wojew6dztwa Pomorskiego po uzyskaniu zgody Ministra i
Gminy, w trybie okreSlonym w ustawie, na wniosek Ministra, Wojew6dztwa, Gminy lub Dyrektora.

