STATUT
FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH

tekst jednolity
(Statut z dnia 11.10.2001 r. ze zm. z dnia 15.11.2004 r., 30.11.2004 r..
16.08.2005 r., 13.02.2008 r., 8.02.2011 r., 18.03.2011 r.,26.03.2013 r. oraz 26.11.2019 r.)

51
Nazwa Fundacji

Fundacja nosi nazwę: 'Fundacja Sztuk Wizualnych'.

52
Teren działania, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

PWN.—*

Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć placówki terenowe.
Fundacja może posiadać oddziały za granicą.

53
Czas tnivania Fundacji

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

54
Cele |' formy działania Fundacji

1.

Celem Fundacji jest:
1) promowanie sztuk wizualnych, w tym fotograńi w Polsce — zmierzające do wzrostu znajomości
sztuk wizualnych w społeczeństwie;
2) rozwój środowisk twórców sztuki wizualnej.

2.

Cele Fundacji są realizowane poprzez:
1) organizowanie i finansowanie wystaw dzieł sztuk wizualnych, w tym fotografii artystycznej;
2) prowadzenie analiz i studiów z zakresu sztuk wizualnych;
3) gromadzenie prac i dzieł z zakresu sztuk wizualnych w celu udostępniania ich społeczeństwu;
4) współpracę z krajowymi |' zagranicznymi instytucjami kulturalnymi działającymi w zakresie objętym
celem Fundacji oraz osobami wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji;
5) prowadzenie pracowni wizualnych, fotograficznych i medialnych;

6) dokumentowanie zbiorów Fundacji i wydarzeń metodą elektroniczną, drukiem itp.
7) organizację spotkań i sympozjów z zakresu sztuk wizualnych;
8) rozwój rynku sztuk wizualnych, wtym w szczególności prowadzenie galen'i i organizowanie
aukcji dzieł sztuk wizualnych;
9) utworzenie Muzeum Sztuk Wizualnych;
10) utworzenie Biblioteki Sztuk Wizualnych;
11 ) ochronę zabytków istotnych dla historii lub promocji sztuk wizualnych;
12) działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w Statucie.

55
Majątek i dochody Fundacji

Majątek Fundacji wynosi 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych i składa się na niego:
1) fundusz załozy'cielski w wysokości 7.000 (siedem tysięcy) złotych przyznany przez Fundatora w
oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji;
2) następujące rzeczy ruchome: komputer Pentium JTT z dyskiem twardym 13GB, drukarka
atramentowa HP DeskJet 8500, monitor CTX 15", skaner fotograficzny TRUST ES 1920 o łącznej
wartości 3.000 (trzy tysiące) złotych — przyznane przez Fundatora w oświadczeniu o ustanowieniu
Fundacji;
3) składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić w
szczególności z:
1) darowizn krajowych i zagranicznych, spadków, zapisów oraz subwencji;
2) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
3) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
4) innych wpływów |' dochodów.
Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych oraz w
dziełach sztuk wizualnych.
Dochody uzyskane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych
oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby
prawne.
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków
jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji
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",
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niz' w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezplatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz 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,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub
pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich. na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe.

56
Organy Fundacji

Organem Fundacji jest Zarząd, Rada Nadzorcza Fundacji oraz Rada Programowa.

Zarząd
1. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorcza Fundacji.
2.

Rada Nadzorcza może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną. która przejmie wykonywanie

czynności powoływania Zarządu.
3. Zarząd składa się z jednego lub kilku członków. Jeden z członków Zarządu jest powoływany przez
Radę Nadzorczą Fundacji na Prezesa Zarządu Fundacji.
4. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane
prawomocnym

wyrokiem

za

przestępstwo

sc'igane

umyślne

z oskarżenia

publicznego

lub

przestępstwo skarbowe.
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa wskutek śmierci, długotrwałej choroby uniemoz'liwiają'cej udział
w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
6. Rada Nadzorcza Fundacji może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
7. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
8. W razie Zarządu kilkuosobowego do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość
głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu Fundacji.
9. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach albo w formie głosowania
pisemnego o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
10. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu samodzielnie.
1 1 .Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, osób fizycznych i prawnych
w Polsce i za granicą;
c) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania oraz budżetu Fundacji;
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
f)

powoływanie

i

nadzorowanie

działalności

biura

Fundacji,

zakładów

i

innych

jednostek

organizacyjnych Fundacji;
9) przygotowanie sprawozdania z działalności Fundacji i' Zarządu oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy;
h) realizacja celów statutowych;
i) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;

]) podjęcie decyzji o połączeniu z inną Fundacją.

Rada Nadzorcza Fundacji
1. Rada Nadzorcza Fundacji jest organem kolegialnym i składa się z 3 do 5 osób.
2. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji są powoływani przez Fundatora na czas nieoznaczony. W
przypadku niemożności powołania przez Fundatora, członków Rady Nadzorczej Fundacji powołują
pozostali członkowie Rady Nadzorczej Fundacji

większością 2/3 głosów. z zastrzeżeniem ust. 10

poniżej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pozy'ciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne sc'igane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Fundacji zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za

rok

poprzedni.
4. Członkostwo w Radzie Nadzorczej Fundacji wygasa wskutek śmierci, długotrwałej choroby
uniemożliwiającej

udział w

pracach

Rady

Nadzorczej

Fundacji, zrzeczenia

się

członkostwa

odwołania przez F undatora lub pozostałych członków Rady Nadzorczej Fundacji.
5. Fundator może odwołać członka Rady Nadzorczej Fundacji w każdym czasie. W przypadku
niemożności odwołania przez Fundatora, członków Rady Nadzorczej Fundacji odwołują pozostali
członkowie Rady Nadzorczej Fundacji jednomyślnie, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.
6. Rada Nadzorcza Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji w szczególności w
zakresie realizacji jej celów zgodnie z ustawą o Fundacjach i o Organizacjach pożytku publicznego i
wolontariacie oraz wykonuje czynności, do których jest upowazn'iona zgodnie z niniejszym Statutem.
7.

Rada Nadzorcza Fundacji

nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywanych

przez siebie

obowiązków.
8. Rada Nadzorcza Fundacji

podejmuje uchwały.

Do ważności uchwał wymagana jest zwykła

większość głosów. Posiedzenia Rady Nadzorczej Fundacji zwołuje Fundator z własnej inicjatywy lub
na wniosek jednego z członków Rady Nadzorczej Fundacji lub Zarządu albo Rada Nadzorcza
Fundacji samoistnie.
9. Każdy członek Rady Nadzorczej Fundacji może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.
10. W razie śmierci Fundatora, przy braku członków Rady Nadzorczej Fundacji,

członkowie Rady

Nadzorczej Fundacji mogą być powoływani i odwoływani w każdej chwili przez osobę lub osoby
wskazane w oświadczeniu złożonym przez Fundatora
braku takiego wskazania osobą lub osobami

w formie aktu notan'alnego. W przypadku

powołującymi

i

odwołującymi członków Rady

Nadzorczej Fundacji są pełnoletni zstępni Fundatora. W przypadku braku pełnoletnich zstępnych
osobą lub osobami powołującymi

i odwołującymi członków Rady Nadzorczej Fundacji są inni

spadkobiercy ustawowi Fundatora. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Fundacji
w w/w przypadkach odbywać się będzie w drodze uchwały podjętej jednogłośnie w obecności

wszystkich ją podejmujących.

Rada Programowa
1. Rada Programowa jest organem kolegialnym powołanym w celu formułowania i przedstawiania
Zarządowi opinii oraz propozycji działań Fundacji w celu realizacji jej celów statutowych.
2.

Rada Programowa składa się z 3 do 7 osób powoływanych uchwałą Zarządu na czas

nieoznaczony.
3. Członkowie Rady Programowej mogą być członkami innych organów Fundacji.
4. Członkostwo w Programowej wygasa wskutek śmierci, długotrwałej choroby uniemoz'liwiającej
udział w pracach Rady Programowej, zrzeczenia się członkostwa |ub odwołania.
5. Zarząd może odwołać członka Rady Programowej w każdym czasie.
6. Posiedzenia Rady Programowej może zwołać każdy członek Zarządu lub Rady Programowej.
Członkowie Rady Programowej mogą wyrażać swoje opinie i propozycje bez odbycia posiedzenia, a
w szczególności w korespondencji elektronicznej.
7. Opinie, propozycje oraz wyrażone w innej formie zdanie Rady Programowej nie jest wiążące dla
innych organów Fundacji.
8. Kompetencje Rady Programowej nie naruszają kompetencji innych organów Fundacji.

57
Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji

Zmian w statucie oraz zmian celów Fundacji dokonuje Rada Nadzorcza Fundacji

w formie uchwały

podjętej jednogłośnie przy obecności wszystkich członków.

58
Połączenie z inną fundacją i likwidacja" Fundacji

1.

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach
określonych przez łączące się fundacje.
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji..
O likwidacji Fundacji decyduje Rada Nadzorcza Fundacji.

mauro

Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
2) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
3) wezwanie wierzycieli do zgłoszenia swych wierzytelności.
4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
5) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
6) przekazanie wskazanym

podmiotom

środków majątkowych

pozostałych po zaspokojeniu

wierzycieli.
7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z

rejestru.
59
Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji
Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele tożsame z celami
Fundacji.
5 10
Działalność pożytku publicznego

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
1) 58.1. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w
zakresie oprogramowania;
2) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie sztuk wizualnych;
3) 82.301 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
4) 85.521 Pozaszkolne formy edukacji w zakresie sztuk wizualnych;
5) 90.04.Z Organizowanie corocznego festiwalu 'Miesiąc Fotografii w Krakowie' ('Photomonth').
działalność obiektów kulturalnych;
6) 91.01.B Działalność archiwów - gromadzenie dzieł sztuk wizualnych w celu udostępniania ich
społeczeństwu i dokumentowanie zbiorów Fundacji.

5 11
Działalność gospodarcza

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1) 47.6. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą — sprzedaż publikacji z zakresu sztuk
wizualnych;
2) 47.7. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach sprzedaż detaliczna i aukcyjna dzieł sztuk wizualnych;
3)

47.9

Sprzedaż

dzieł sztuk

wizualnych prowadzona poza siecią

sklepową,

straganami

i

targowiskami;
4) 58.1. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w
zakresie oprogramowania;
5) 59.1. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi — produkcja :'
rozpowszechnianie nagrań z zakresu sztuk wizualnych;
6) 73.112 Działalność agencji reklamowych - promocja wydarzeń, dzieł i publikacji z zakresu sztuk
wizualnych;
7) 74.202 Działalność fotograifczna;
8) 82.301 Działalność związana z organizacją targów, wystaw |' kongresów;
9) 91.01.B Działalność archiwów — zarządzanie zgromadzonymi dziełami sztuk wizualnych w celu

wzrostu wartości zbiorów Fundacji.
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