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Widok. Fundacja Kultury Wizualnej 
 

 
STATUT 

 
Postanowienia ogólne 

 
§1 

Fundacja pod nazwą Widok. Fundacja Kultury Wizualnej, zwana dalej 
„Fundacją”, ustanowiona przez: 
Katarzynę Bojarską i Iwonę Kurz, zwane dalej „Fundatorkami”,  
aktem notarialnych sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Nowosielską w 
kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Poznańskiej nr 23 lok. 2  
w dniu jedenastym marca roku dwa tysiące piętnastego (11.03.2015),  
działa na podstawie prawa polskiego i niniejszego statutu. 
 

§2 
Fundacja ma osobowość prawną. 
 

§3 
1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 
2. Ministrem właściwym do nadzoru nad Fundacją jest minister nauki i szkolnictwa 
wyższego. 
3. Fundacja może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
poza jej granicami. Fundacja może powierzać zagranicznym osobom fizycznym i 
prawnym reprezentowanie jej interesów za granicą. 
4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 
Angielska nazwa Fundacji brzmi: View. Foundation for Visual Culture. 
5. Fundacja może posługiwać się logotypem. 
6. Fundacja może tworzyć oddziały i zakłady oraz łączyć się z innymi Fundacjami na 
warunkach określonych każdorazowo uchwałą Zarządu Fundacji. Fundacja może 
tworzyć swoje oddziały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
7. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 
 

§4 
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona. 
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Cele i zasady działalności statutowej 
 

§5 
1. Cele Fundacji: 

a) wspieranie kultury i nauki w Polsce i na świecie, ze szczególnym 
uwzględnieniem działania na rzecz badań i sztuk wizualnych; 

b) prowadzenie i wspieranie badań naukowych oraz działalności artystycznej; 
c) tworzenie warunków do współpracy badaczy i artystów różnych dziedzin nauki 

i sztuki; 
d) inicjowanie, wspieranie i promowanie działań przekraczających granice między 

sztuką i nauką oraz aktywności łączących kreację artystyczną z działalnością 
badawczą; 

e) działanie na rzecz rozwoju nowych form interdyscyplinarnej działalności 
artystycznej i naukowej; 

f) działanie na rzecz dialogu międzykulturowego i współpracy polskich artystów i 
badaczy z twórcami i badaczami europejskimi i światowymi;  

g) upowszechnianie wyników badań naukowych oraz wyników współpracy 
naukowców i twórców na zasadach otwartości i wolnego dostępu;  

h) umiędzynarodowienie wyników badań naukowych prowadzonych w obszarze 
kultury wizualnej i studiów kulturowych; 

i) zwiększanie możliwości uczestnictwa w kulturze i sztuce różnych grup 
społecznych; 

j) prowadzenie i wspieranie edukacji kulturalnej, w tym edukacji wizualnej; 
k) popularyzacja wiedzy naukowej i praktyk artystycznych, w tym zwłaszcza 

nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej w Polsce i zagranicą;  
l) promocja nowych zjawisk w kulturze i nowatorskich przedsięwzięć 

artystycznych, w tym w środowiskach pozaartystycznych; 
m) promocja polskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce i zagranicą; 
n) propagowanie zastosowania nowych technologii i nowych mediów w tworzeniu, 

dystrybucji i odbiorze utworów naukowych oraz artystycznych. 
 

§6 
1. Fundacja realizuje wymienione cele przez: 

a) stworzenie zespołu badawczo-artystycznego, zajmującego się analizą i 
upowszechnianiem badań kultury wizualnej w Polsce i poza jej granicami; 

b) prowadzenie projektów badawczych i artystycznych oraz z pogranicza tych 
dziedzin; 

c) organizowanie seminariów, wykładów i konferencji z pogranicza nauki, kultury 
i sztuki oraz wszelkich przedsięwzięć mających na celu rozwój debaty publicznej 
dotyczącej nauki, kultury i sztuki; 

d) wydawanie periodyków i publikacji upowszechniających wyniki badań 
naukowych i efekty działań artystycznych;  

e) realizację i wspieranie projektów artystycznych; 
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f) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych i popularyzacyjnych 
związanych z promocją i upowszechnianiem nauki, kultury i sztuki; w tym 
między innymi wykładów, warsztatów, szkoleń, konkursów 

g) opracowywanie i realizowanie programów badawczych i popularyzatorskich z 
uwzględnieniem najnowszych technologii i mediów komunikacji; 

h) współpracę z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą; 
i) współpracę z jednostkami kulturalnymi i artystycznymi w kraju i za granicą; 
j) współpracę z wybitnymi przedstawicielami środowisk naukowych, 

artystycznych, społecznych i politycznych; 
k)  uczestnictwo w międzynarodowych projektach artystycznych i naukowych; 
l) opracowywanie analiz i ekspertyz. 

 
2. Działalność wskazana w punktach a, b, c, d, e, f, g, l będzie finansowana przez 
Fundację, przez co będzie miała charakter niedochodowy.  
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i 
instytucji zbieżną z jej celami.  

 
 

§7 
Zarząd Fundacji ustala roczne lub wieloletnie programy działania, określające 
przewidywane w tym czasie rodzaje i formy działalności statutowej. 
 
 

§8 
Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą, agencje, 
biura, ekspozytury, zakłady, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele 
statutowe. 
 
 

§ 9 
W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać 
pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego 
stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności. 

 
 

Majątek Fundacji 
 

§10 
1. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe przekazane przez Fundatorów i 
podmioty trzecie oraz środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności 
Fundacji. 
2. Źródłem finansowania Fundacji są przychody z: 

a. darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych; 
b. dotacji na projekty naukowe (granty), przyznawane przez instytucje 
grantodawcze; 
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c. dotacji i subwencji osób prawnych; 
d. dochodów z majątku fundacji; 
e. odsetek bankowych i depozytów; 

 
3. Działania wskazane w punktach a, b, c, d, e są dochodami. 
4. Mątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację jej celów statutowych oraz 
na pokrycie kosztów działalności Fundacji. 
5. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym. 
6. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia 
przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego. 
7. W sprawach przejęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 
prawa składa Zarząd Fundacji. 

 
Władze Fundacji 

 
§ 11 

1. Fundatorki są organem Fundacji uprawnionym do powoływania Zarządu. Pierwszym 
Prezesem Zarządu jest Iwona Kurz, a Wiceprezesem Katarzyna Bojarska. 

 
§ 12 

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 
b. realizacja celów statutowych; 
c. sporządzanie planów pracy i planów finansowych; 
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz. 

3. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu i 
Wiceprezesa Zarządu.  
4. Zarząd i jego władze powoływane są na pięcioletnią kadencję. 
5. Zarząd Fundacji jest uprawniony do: 

a) powoływania członków Zarządu, 
b) odwoływania członków Zarządu, 
c) powoływania Prezesa i Wiceprezesa 

w głosowaniu bezwzględną większością głosów. 
6. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku: 

a) śmierci członka Zarządu; 
b) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu; 
c) odwołania z pełnienia funkcji przez Zarząd. 

7. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu nowego Prezesa Zarządu wybierają 
spośród siebie członkowie Zarządu. 
8. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
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§ 13 

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes. 
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości podziału między członków 
Zarządu rodzajów spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec 
Fundacji. 
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na cztery 
miesiące. 
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 
3 dni przed planowanym spotkaniem.  
5. W sytuacjach nagłych posiedzenia zarządu mogą odbywać się bez zachowania 
terminów, o których mowa w pkt. 4. 
6. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
7. Posiedzenia Zarządu będą protokołowane i wciągane do księgi protokołów. 
 

§ 14 
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem odmiennych 
postanowień niniejszego statutu, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu w 
tym Prezesa lub Wiceprezesa. 
2. W przypadku gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, 
o wyniku decyduje głos Prezesa Zarządu, a pod jego nieobecność – Wiceprezesa.  
3. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania 
tajnego. 
4. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu 
członków Zarządu. 

 
§ 15 

Oświadczenia woli i zobowiązania finansowe w imieniu Fundacji składają Prezes lub 
Wiceprezes Zarządu. 

 
§ 16 

1. Członkowie Zarządu swoje funkcje mogą pełnić na podstawie umowy o pracę lub 
innej umowy określającej prawa i obowiązki członków Zarządu. 
2. Wszelkie umowy z członkiem Zarządu zawiera pełnomocnik Zarządu. 
3. Członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę 
Zarząd może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach 
Zarządu. 
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Inne władze Fundacji 
 

§ 17 
1. Fundatorki powołują Radę Programową Fundacji, która pełni funkcje kontrolne i 
doradcze. 
2. Rada Programowa Fundacji uprawniona jest do: 

a) inicjowania działań Fundacji poprzez składanie projektów działań Zarządowi; 
b) opiniowania na wniosek Zarządu projektów działań Fundacji; 
c) opiniowania i doradzania w sprawach związanych z oceną artystyczną i 

merytoryczną projektowanych działań; 
d) przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działania Fundacji nie rzadziej niż raz 

na trzy lata. 
 

§ 18 
1. Radę Programową tworzy co najmniej trzech członków.  
2. Członkiem Rady Programowej Fundacji może zostać osoba zasłużona dla nauki lub 
kultury polskiej lub światowej. 
3. Skład pierwszej Rady Programowej Fundacji określają Fundatorki. W kolejnych 
kadencjach członkowie Rady Programowej Fundacji powoływani i odwoływani są przez 
Zarząd Fundacji. Uchwała Zarządu w sprawie wyboru lub odwołania członków  Rady 
Programowej Fundacji wymaga uchwały podjętej większością głosów. Rada 
Programowa Fundacji może proponować Zarządowi kandydatury do nowej Rady 
Programowej Fundacji. 
4. Rada Programowa Fundacji wybierze na pierwszym posiedzeniu spośród swoich 
członków Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji. 
5. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z członkostwem w Radzie Programowej 
Fundacji. 
6. Mandat członka Rady Programowej Fundacji wygasa w z chwilą:  

a) śmierci członka Rady Programowej Fundacji,  
b) rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi Fundacji,  
c) uzasadnionego odwołania z pełnienia funkcji przez Zarząd. 

6. Kadencja Członka Rady Programowej Fundacji trwa pięć lat i może zostać 
przedłużona na kolejne kadencje. 
7. Funkcje członków Rady Programowej Fundacji sprawowane są społecznie, bez 
wynagrodzenia. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji może przyznać zwrot 
udokumentowanych wydatków, jeżeli zostały one poniesione w związku z pełnieniem 
funkcji w Radzie Programowej Fundacji. 

 
§ 19 

1. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadać 
muszą na posiedzeniach. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje 
Przewodniczący Rady Programowej Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek 
Zarządu zgłoszony na piśmie. 
2. Uchwały Rady Programowej Fundacji zapadają bez względu na liczbę obecnych 
członków Rady Programowej Fundacji, pod warunkiem, że o terminie i miejscu 
posiedzenia zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady Programowej pocztą 
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elektroniczną lub za pomocą listów poleconych wysłanych co najmniej 7 dni przed 
terminem posiedzenia. 
3. Uchwały Rady Programowej Fundacji zapadają większością głosów osób obecnych 
na posiedzeniu. 
4. Uchwały Rady Programowej Fundacji powinny być zaprotokołowane i podpisane 
przez Przewodniczącego posiedzenia. 

 
 

Zmiany statutu Fundacji 
 

§ 20 
Zarząd może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu, w tym celów Fundacji, 
kwalifikowaną większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności co najmniej 
2/3 członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

 
§ 21 

1. Zarząd może jednogłośnie postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zachodzą ku 
temu przyczyny, zwłaszcza w razie wyczerpania środków finansowych i majątku 
Fundacji. 
2. W wypadku likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Zarządu, Zarząd podejmuje 
uchwałę o przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych 
organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji. 


