
STATUT FUNDACJI 

pod nazwą 

„Fundacja PWS Promocji Sztuki Współczesnej” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 
§1 

Fundacja działa pod nazwą „Fundacja PSW Promocji Sztuki Współczesnej” i ustanowiona została przez Anetę Marcinkowska-Muszyńską zwaną dalej 

„Fundatorem”, zgodnie z oświadczeniem o ustanowieniu fundacji sporządzonym przez Waldemara Leśniewskiego – notariusza w Warszawie w dniu 

20 kwietnia 2005 roku ( akt notarialny Rep. A nr 8689/2005) oraz zmianą oświadczenia o ustanowieniu Fundacji sporządzonym przez tego notariusza 

w dniu 19 października 2005 roku ( akt notarialny Rep. A nr. 8689/2005). 

§2  

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych obowiązujących przepisów, a także na podstawie postanowień niniejszego 

Statutu. 

§3 

Siedzibą Fundacji jest m. ST. Warszawa. 

§4 

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, jednakże dla właściwej realizacji celów statutowych, społecznych i gospodarczych 

Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Polski. 

§5 

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku wskazującym, co najmniej jej nazwę i siedzibę. 

§6 

Fundacja może ustanawia honorowe tytuły, odznaki, medale oraz inne nagrody lub wyróżnienia i przyznawać je – zasłużonym dla realizacji celów 

statutowych Fundacji – osobom fizycznym i prywatnym. 

§7 

Fundacja może prowadząc działalność gospodarczą służącą finansowaniu realizacji jej celów statutowych. 

§8 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

II. CELE FUNDACJI I ZASADY DZIAŁALNOŚCI STSTUTOWEJ 

 
§9 

Celami działania Fundacji jest ochrona dziedzictwa kulturalnego w obszarze polskiej sztuki współczesnej, a szczególności: 

a/ ochrona, ratowanie i zabezpieczanie obiektów sztuki współczesnej w zbiorach publicznych; 

b/ promocja sztuki polskiej; 

c/ prezentacja dorobku i aktualnej twórczości artystów współczesnych; 

d/ wspieranie wartościowych i istotnych dla kultury polskiej inicjatyw i projektów artystycznych z obszaru sztuki współczesnej. 

§10 

Określone w paragrafie poprzedzającym cele Fundacja realizuje poprzez: 

- promocję twórczości współczesnych artystów młodego pokolenia poprzez udostępnienie profesjonalnych miejsc wystawienniczych na 

debiuty artystyczne; 

- konfrontację najważniejszych debiutów i dyplomów artystycznych z zakresu sztuk wizualnych; 

- pomoc artystom młodego pokolenia w uczestnictwie w targach sztuki w Polsce i zagranicą; 

- dofinansowanie powstawania dzieł sztuki współczesnej; 

- podejmowanie działalności wydawniczej promującej wydarzenia związane z najnowszą sztuką polską; 

- współfinansowanie i współorganizowanie najciekawszych publicznych projektów artystycznych, działań artystycznych w przestrzeni 

miejskiej i działań artystycznych o charakterze masowym, w tym wystaw i pokazów w zakresie sztuk plastycznych i wizualnych; 

- realizację opraw obrazów i innych obiektów sztuk plastycznych w indywidualnie projektowane ramy, wykonywanych w technologiach 

zgodnych z najnowszymi wymogami muzealnictwa; 

- wykonywania ram dla obiektów sztuki współczesnej, zaprojektowanych zgodnie ze stylem i estetyką epoki, w której obiekty te powstały; 

- pomoc przy konserwacji i dokumentowaniu obiektów sztuki współczesnej znajdujących się w zbiorach publicznych; 

- opracowanie i przeprowadzenie wielojęzycznego portalu internetowego zapewniającego dostęp do wiedzy o polskiej sztuce współczesnej; 

- współdziałanie z innymi podmiotami działającymi na polu kultury, w szczególności kultury najnowszej; 

- pomoc materialną dla najwybitniejszych młodych twórców polskiej sztuki współczesnej, w tym fundowanie stypendiów. 

§11 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać inne osoby lub instytucje, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 



§12 

Programy określające rodzaje i formy działalności statutowej ustala corocznie Zarząd Fundacji. 

 

III. MAJĄTEK, DOCHODOWY I DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA FUNDACJI 

 
§13 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10 000 zł ( dziesięć tysięcy złotych) wniesiony przez Fundatora oraz prawa i 

przedmioty nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności statutowej i przeznaczony jest na pokrycie wydatków związanych z realizacją celów 

statutowych Fundacji. Z funduszu założycielskiego Fundacji przeznacza się 2 000 zł ( dwa tysiące złotych) na prowadzenie przez Fundację działalności 

gospodarczej. 

2. Za swoje zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem. 

§14 

Majątek Fundacji stanowią: 

a/ darowizny pieniędzy, rzeczy ruchomych albo praw majątkowych, od osób fizycznych, jak i prawnych oraz spadki i zapisy testamentowe 

zarówno z kraju, jak i z zagranicy;   

b/ subwencje oraz dochody ze zbiórek publicznych; 

c/ dotacje z budżetu Państwa i jednostek samorządowych; 

d/ dochody z majątku Fundacji, w tym w szczególności: odsetki z rachunków, wkładów i lokat bankowych; dochody z nieruchomości i praw 

majątkowych należących do Fundacji; dochody ze sprzedaży udziałów, akcji i innych papierów wartościowych; 

e/ dochody z działalności gospodarczej Fundacji. 

 

§15 

Fundacja może zawierać, z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, umowy o zarządzanie i administrowanie środkami pieniężnymi i prawami 

majątkowymi. 

§16 

1. Przejęcie przez Fundację spadku nie może powodować przejęcia długów przewyższających czystą wartość mienia przyjmowanego. 

2. W sprawach dotyczących przyjęcia darowizny lub spadku, stosowne oświadczenia składa Zarząd Fundacji. 

§17 

1. Osobą fizycznym i prawnym, które wspierają działalność Fundacji m.in. poprzez dokonywanie darowizn lub przekazywanie subwencji,  

             może być przyznany tytuł „Sponsora Fundacji”, który ma charakter osobisty i jest nieprzenoszalny. 

2. Tytuł „Sponsora Fundacji” przyznaje fundator, na wniosek Zarządu Fundacji. 

§18 

1. Fundacja może prowadzić, w kraju i zagranicą, działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, na zasadach określonych             

w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem, iż dochód uzyskany z takiej działalności przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej 

Fundacji. 

2. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona będzie w oparciu o środki majątkowe Fundacji, określone przez Zarząd, których wartość będzie        

nie mniejsza niż 2 000 zł ( dwa tysiące złotych). 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

a/ wydawania książek; 

b/ wydawania gazet; 

c/ wydawania czasopism i wydawnictw periodycznych; 

d/ organizacji i targów i wystaw; 

e/ prowadzenia galerii i salonów wystawienniczych; 

f/ działalności obiektów kulturalnych; 

g/ obsługi nieruchomości na własny użytek; 

h/ wynajmu nieruchomości na własny użytek; 

i/ działalności bibliotek, archiwów, muzeów i pozostałej działalności kulturalnej; 

j/ wydawania i reprodukcji nagrań dźwiękowych; 

k/ wydawnictw na innych nośnikach elektronicznych, jak np. CD, DVD itp. 

l/ reklamy 

ł/ restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

m/  przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) 

n/  pozostała usługowa działalność gastronomiczna 

o/  przygotowywanie i podawanie napojów 

p/  pozostałe zakwaterowanie 

r/  sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

s/  sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

t/  sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 



u/  sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

w/  sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

x/  sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

y/  produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 

z/  sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

 

§19 

1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub poprzez wyodrębniony w jej strukturze, pod 

względem finansowo-księgowym, zakład gospodarczy. 

2. W przypadku wyodrębnienia takiego zakładu, zakres jego działania, uprawnienia i obowiązki kierowania zakładu oraz zakres jego 

odpowiedzialności określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji. 

 

 

 

IV. ORGANY FUNDACJI 
 

§20 

Organami Fundacji są: 

a/ Rada Fundacji; 

b/ Zarząd Fundacji; 

V. RADA FUNDACJI 

 
§21 

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych. 

2. Zakres działania i kompetencji Rady Fundacji jest następujący: 

a/ inicjowanie działań Fundacji poprzez składanie Zarządowi projektów stosownych działań; 

b/ opiniowanie, na wniosek Zarządu, działań Fundacji; 

c/ opiniowanie i doradzanie w sprawach związanych z artystyczną oceną projektowanych działań; 

d/ uchwalanie kierunków działań Fundacji; 

e/ zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, przełożonych przez Zarząd; 

f rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań finansowych Fundacji. 

§22 

1. Rada Fundacji składa się, z co najmniej trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Fundacji, przy czym członkowie 

pierwszej Rady Fundacji powołani są przez Fundatora.  

2. Kadencja członka Rady trwa 3 ( trzy) lata, począwszy od daty jego powołania. 

3. Członek Rady nie może spełniać jednocześnie funkcji członka Zarządu Fundacji. 

4. Zarząd Fundacji wybiera członków Rady w drodze uchwały, podjętej zwykłą większość głosów, w głosowaniu tajnym. 

5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, jednakże w uzasadnionych przypadkach Zarząd 

Fundacji może przyznać członkowi Rady zwrot udokumentowanych, rozsądnych wydatków, o ile związane one były z pełnieniem obowiązków 

wynikających z członkowska w Radzie. 

 

VI. ZARZĄD FUNDACJI 
 

§24 

1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym, kierującym działalnością Fundacji. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz i działa w jej 

imieniu. 

2. Zarząd Fundacji w szczególności: 

a/ opracowuje bieżące i długookresowe plany działań Fundacji; 

b/ sprawuje zarząd majątkiem Fundacji; 

c/ przyjmuje darowizny, spadki, zapisy i subwencje; 

d/ tworzy i rozwiązuje zakłady zakłady gospodarcze Fundacji; 

e/ ustala schemat organizacyjny, zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w Fundacji, dla realizacji jej celów statutowych oraz 

działalności gospodarczej; 

f/ sporządza roczne sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Fundacji; 

g/ podejmuje wszelkie inne decyzje związanie z działalnością Fundacji, o ile nie są one zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji. 

§25 



1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora. W przypadku Zarządu 

jednoosobowego wszelkie obowiązki i kompetencje Zarządu wykonuje jednoosobowo, osoba powołana do Zarządu. W skład pierwszego Zarządu 

wchodzi: 

a/ Aneta Marcinkowska-Muszyńska 

2. Kadencja członka Zarządu trwa 3 ( trzy) lata, począwszy od daty jego powołania. 

3. Członek Zarządu nie może spełnia jednocześnie funkcji członka Rady Fundacji. 

4. Członkowie Zarządu Fundacji wybierani są na mocy uchwały Fundatora. 

§26 

1. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Fundacji wybiera ze swojego grona Prezesa Zarządu i zwołuje jego posiedzenia. 

2. Członkowie Zarządu mogą ustalić oddzielny podział spraw, za które będą osobiście odpowiada przed Fundacją. 

3. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Z posiedzeń Zarządu Fundacji 

sporządzony jest protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. 

4. Dla ważności posiedzenia Zarządu wymagana jest obecność, co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa. O posiedzeniu należy powiadomi 

wszystkich członków Zarządu, w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż tydzień przed terminem posiedzenia.. W przypadkach nagłych 

posiedzenie Zarządu może być zwoływane bez zachowania terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażają zgodę na 

jego odbycie. 

5. Decyzję Zarządu Fundacji zapadają w drodze uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba, że niniejszy 

Statut stanowi inaczej. 

6. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu. 

7. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa w razie rezygnacji złożonej na piśmie, trwałej niezdolności do wykonywania obowiązków członka 

Zarządu, odwołania przez Fundatora lub śmierci członka. 

§27 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

§28 

1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą wykonywać swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, określającej ich 

obowiązki i uprawnienia. 

2. Członkowie Zarządu Fundacji, niezatrudnieni w fundacji na podstawie umowy o pracę, mogą w uzasadnionych przypadkach otrzyma na 

podstawie decyzji Zarządu zwrot udokumentowanych, rozsądnych wydatków, o ile związane one były z ich udziałem w pracach Zarządu. 

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§29 

1. Decyzję w sprawie zmiany niniejszego Statutu oraz połączenia Fundacji z inna fundacją podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Rady 

Fundacji. Jednakże połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, o ile w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie Fundacji podejmuje Zarząd, w 

drodze jednogłośnej uchwały, w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art.. 15 ust.1 ustawy o fundacjach. 

2. W przypadku likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Zarządu, pozostałe po likwidacji składniki majątku Fundacji przekazuje się, z 

zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji. 

§31 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Warszawa, dnia 26 października 2005 r. 

 

Aktualizacja §18 ust.3: 

Warszawa, dnia 1 czerwca 2011 r. 

 

  

   


