STATUT
FUNDACJI SZTUKI POLSKIEJ ART GERSONICA
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Sztuki Polskiej Art Gersonica, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona (...) aktem notarialnym zawartym (...), w (...) Kancelarii Notarialnej przy Pl.
Piłsudskiego 2 w Warszawie, pod numerem repertorium A nr 12498/2012 (...), działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46
poz. 203) oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja może używać tłumaczenia swojej nazwy w językach obcych.
3. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego i pieczęci podłużnej z napisem:
„Fundacja Sztuki Polskiej Art Gersonica”.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Czas działania fundacji jest nieograniczony.
§4
Fundacja jest niezależna politycznie i nie związana z żadnym wyznaniem.
§5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§6
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Fundacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne w postaci oddziałów, zakładów, filii.
§7
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§8
Celami Fundacji są:
1. Promowanie polskiej twórczości artystycznej i tożsamości narodowej w europejskim
dziedzictwie kulturowym.
2. Popularyzowanie wiedzy o sztuce polskiej i historycznych dokonaniach artystów.
3. Badanie i dokumentowanie dorobku twórców polskiej sztuki.
4. Pozyskiwanie i systematyzowanie informacji o utraconych dobrach polskiej kultury.
5. Tworzenie szlaków polskiego dziedzictwa w ramach infrastruktury kulturowej.
6. Wspieranie utalentowanych twórców i promowanie ich dorobku artystycznego.
7. Ochrona praw autorskich twórców dzieł polskiej sztuki i ich spadkobierców.
§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Publikowanie opracowań popularyzujących polską sztukę w kraju i za granicą.
2. Prowadzenie kwerend archiwalnych w kraju i za granicą.
3. Przyznawanie stypendiów na badania naukowe i dokumentowanie dorobku twórców sztuki
polskiej.
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4. Organizowanie konkursów na prace naukowe z zakresu sztuki polskiej od XIX do XXI wieku.
5. Prowadzenie działań w zakresie odbudowy polskiej infrastruktury kulturowej, w tym badanie,
dokumentowanie i odtwarzanie szlaków artystycznych polskiego dziedzictwa kulturowego.
6. Prowadzenie przedsięwzięć edukacyjnych popularyzujących wiedzę o polskiej sztuce.
7. Współpracę z fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i
samorządowymi w zakresie promocji polskiej kultury i sztuki.
8. Przyznawanie nagród twórcom polskiej sztuki za szczególne osiągnięcia artystyczne.
9. Wspieranie polskich artystów z dochodów uzyskiwanych z wystaw sprzedażnych, aukcji dzieł
sztuki, platform internetowych, współpracy z galeriami sztuki i innych źródeł określonych w
Statucie.
10. Organizowanie konkursów i festiwali, wystaw, aukcji dzieł sztuki oraz innych imprez
kulturalnych promujących artystów sztuki polskiej i ich twórczość.
11. Prowadzenie działań na rzecz ochrony praw autorskich twórców dzieł polskiej sztuki i ich
spadkobierców, zgodnie z prawem Unii Europejskiej.
12. Udział w programach, projektach, konkursach i innych formach działań umożliwiających
pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.
§ 10
Fundacja może realizować swoje zadania statutowe we współpracy z innymi podmiotami realizującymi
cele zbieżne z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 11
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski o wartości 65000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy
złotych) przekazany przez Fundatorów, wymieniony i opisany w akcie notarialnym jej ustanowienia
(...), pod numerem repertorium A nr 12498/2012 oraz środki finansowe, prawa majątkowe,
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
§ 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
§ 13
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych.
§ 14
Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a swoje dochody w całości przeznacza na realizację
celów statutowych.
§ 15
Źródłami dochodów Fundacji są wpływy z działań zapewniających realizację celów statutowych,
określonych w § 8 i § 9 Statutu, oraz:
1. Fundusz Założycielski.
2. darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje, granty.
3. środki pomocowe przyznawane przez organizacje i instytucje krajowe i międzynarodowe.
4. zbiórki i imprezy publiczne.
5. majątek ruchomy i nieruchomy.
6. działalność gospodarcza.
§ 16
1. Środki pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 17
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Fundacja może ustanawiać nagrody, a także inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla realizacji celów statutowych Fundacji.
§ 18
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać żadnych zobowiązań majątkiem Fundacji.
2. Fundacja nie może wykorzystywać ani przekazywać swojego majątku na rzecz członków
Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatorów oraz innych osób fizycznych i
prawnych.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I STRUKTURA ZARZĄDZANIA
1. Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji
b. Zarząd

§ 19

§ 20
Nie można łączyć funkcji w Radzie Fundacji z funkcjami w Zarządzie Fundacji.
RADA FUNDACJI
§ 21
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniotwórczych i kontrolnych.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 1 do 3 osób, powoływanych przez Fundatorów na trzyletnie
kadencje.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Fundatorów przed upływem kadencji z następujących przyczyn:
a. złożenia rezygnacji,
b. choroby lub utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
c. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,
d. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
§ 22
Do Rady Fundacji należy:
1. promowanie Fundacji i inicjowanie kierunków jej rozwoju.
2. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji.
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium.
4. wnioskowanie w sprawach dotyczących działalności Fundacji.
5. sprawowanie merytorycznej i finansowej kontroli wewnętrznej Fundacji.
6. opiniowanie uchwał Zarządu w sprawie połączenia oraz likwidacji Fundacji.
§23
Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i uchwala jej wewnętrzny regulamin, za wyjątkiem pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji, którego wybierają Fundatorzy.
§24
Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje posiedzenia Rady co najmniej raz na sześć miesięcy, w których
obowiązkowo uczestniczy przynajmniej jeden przedstawiciel Zarządu.
1. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane dodatkowo na wniosek Zarządu.
2. Wszystkie posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane i przekazywane Zarządowi wraz z
uchwałami Rady do realizacji.
§25
1. Głosowania Rady Fundacji są jawne, każdy członek Rady ma jeden głos.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
3. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
4. W imieniu Rady Fundacji podpisy składa jej Przewodniczący.
Strona 3 / 5
Statut przyjęty uchwałą nr 4/PF/2012 Posiedzenia Fundatorów
Fundacji Sztuki Polskiej Art Gersonica w dniu 05 października 2012 roku

§26
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w
tym kosztów podróży służbowych.
ZARZĄD FUNDACJI
§27
1. W skład Zarządu wchodzą Fundatorzy wybierający ze swojego grona Prezesa Zarządu.
2. Czas pełnienia funkcji w Zarządzie przez Fundatorów jest nieograniczony.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania z pełnionej funkcji lub
śmierci osoby pełniącej funkcję członka Zarządu.
4. W razie ustania członkostwa w Zarządzie, Fundatorzy podejmują uchwałę dotyczącą nowego
składu Zarządu, w tym także o możliwości powołania członka Zarządu spoza składu Fundatorów
i czasu pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie.
§28
Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorów następuje w przypadku:
1. złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.
2. naruszenia postanowień Statutu.
3. niezdolności do pełnienia funkcji z powodu choroby przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.
§29
Prezes Zarządu kieruje Zarządem, reprezentuje Fundację na zewnątrz i pełni funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy.
§30
Prezes Zarządu z grona członków Zarządu może wyznaczyć Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Fundacji.
§31
Zarząd jest organem stanowiącym Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz:
1. kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych.
2. opracowuje wieloletnie plany rozwoju Fundacji.
3. uchwala roczne plany działalności Fundacji i plany finansowe.
4. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
5. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji.
6. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy zgodnie z obowiązującym prawem.
7. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz
innych umów cywilnoprawnych.
8. podejmuje decyzje o współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, podmiotami i instytucjami publicznymi oraz organizacjami gospodarczymi, których cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji lub mają wpływ na ich realizację.
9. podejmuje decyzje w sprawie połączenia Fundacji.
10. podejmuje decyzje w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku po likwidacji.
11. ustala regulamin organizacyjny Fundacji wraz z kompetencjami kadry zarządzającej i regulamin Zarządu.
12. tworzy terenowe jednostki organizacyjne w formie oddziałów, zakładów, filii i powołuje kierowników tych jednostek.
13. podejmuje decyzje w sprawie zmian w statucie Fundacji.
14. inicjuje i realizuje wszelkie zadania wynikające z celów statutowych Fundacji.
§32
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu i co najmniej jeden Członek Zarządu, a w
przypadku nieobecności Prezesa Zarządu dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
§33
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przynajmniej raz na trzy miesiące.
§34
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności zastępujący go Członek
Zarządu.
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§35
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest
obecność co najmniej dwóch jego członków.
§36
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, wynikającym z umowy o
pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2. Wysokość i zasady wynagrodzenia członków Zarządu określa taryfikator płac ustalony przez
Fundatorów, zaopiniowany przez Radę Fundacji.
§37
Członkowie Rady Fundacji i Zarządu, niezależnie od pełnionych funkcji, mogą brać udział w realizowanych przez Fundację projektach, programach, konkursach i grantach oraz otrzymywać z tego tytułu
wynagrodzenie.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§38
Decyzje w sprawie zmian w statucie podejmuje Zarząd Fundacji uchwałą podjętą w obecności pełnego
składu Zarządu.
§39
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec
wyczerpania się środków finansowych Fundacji i jej majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd po uzyskaniu opinii Rady Fundacji.
§40
Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostanie majątek lub środki finansowe, zostanie on przekazany organizacjom o celach zbieżnych z celami Fundacji.
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