STATUT
FUNDACJI WSCHÓD SZTUKI
- TEKST JEDNOLITY §1
Nazwa Fundacji
Fundacja nosi nazwę: Wschód Sztuki
§2
Teren działania, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji
1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć placówki
terenowe.
4. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.
§3
Czas trwania Fundacji
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§4
Cele i formy działania Fundacji
1. Celem Fundacji jest:
1) promowanie sztuki aktualnej w Polsce - zmierzające do wzrostu znajomości
sztuki współczesnej, szczególnie sztuki najnowszej w społeczeństwie;
2) rozwój środowisk twórców sztuki młodej generacji.
2. Cele Fundacji są realizowane poprzez:
1) organizowanie i finansowanie wystaw dzieł sztuki
2) prowadzenie analiz i studiów z zakresu sztuki współczesnej, aktualnej;
3) gromadzenie prac i dzieł z zakresu sztuk wizualnych w celu udostępniania ich
społeczeństwu;
4) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi działającymi
w zakresie objętym celem Fundacji oraz osobami wykazującymi
zainteresowanie celem Fundacji;
5) dokumentowanie zbiorów Fundacji i wydarzeń metodą elektroniczną, drukiem
itp.;
6) organizację spotkań i sympozjów z zakresu sztuki współczesnej.
§5
Majątek i dochody Fundacji
1. Majątek Fundacji wynosi 5.000 (pięć tysięcy) złotych i składa się na niego:
1) fundusz założycielski w wysokości 1000 (tysiąc) złotych przyznany przez
Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji;
2) następujące rzeczy ruchome: komputer: z dyskiem twardym 10 GB, monitor
17' SUPER VIEW 210 SV210-1UFCC ID: EVOKD-1730 FACTORY ID: GS,
drukarka hp deskjet 940C IEEE 1284-B, skaner Bear Paw 1200CU Plus Mustek
klawiatura WINDOWS KEYBOARD KB-1607 FCC ID: 2DK8QL6908W
o łącznej wartości 2000 (dwa tysiące złotych) złotych – przyznane przez
Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji;

2) obraz autorstwa Ireneusza Szandały, bez tytułu, olej/płótno, 2001
3) składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
2. 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 i dochodów
3. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych i w papierach
wartościowych
4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację
celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad
obowiązujących osoby prawne.
6. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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 Fundacji lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku 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 ze statutowego celu Fundacji,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich
osób bliskich.
§6
Organy Fundacji
Organem Fundacji jest Zarząd i Rada Nadzorcza Fundacji.
I. Zarząd
1. Zarząd powoływany jest przez Fundatora lub Radę Nadzorczą Fundacji - w razie
śmierci Fundatora lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych.
2. Fundator lub Rada Nadzorcza Fundacji - w razie śmierci Fundatora lub utraty
przez niego zdolności do czynności prawnych może wyznaczyć osobę fizyczną lub
prawną, która przejmie wykonywanie czynności powoływania Zarządu.
3. Zarząd Fundacji składa się z jednego lub kilku członków. Jeden z członków
Zarządu jest powoływany przez Fundatora lub Radę Nadzorczą Fundacji - w razie
śmierci Fundatora lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych na
Prezesa Zarządu Fundacji.
4. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa wskutek śmierci, długotrwałej choroby
uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub
odwołania.

6. Fundator lub Rada Nadzorcza Fundacji - w razie śmierci Fundatora lub utraty
przez niego zdolności do czynności prawnych może odwołać członka Zarządu w
każdym czasie.
7. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz 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 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.
II. Rada Nadzorcza Fundacji
1. Rada Nadzorcza Fundacji jest organem kolegialnym i składa się z 3 osób.
2. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji są powoływani jest przez Fundatora na
czas nieoznaczony.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
4. Członkostwo w Radzie Nadzorczej Fundacji wygasa wskutek śmierci, długotrwałej
choroby uniemożliwiającej udział w pracach Rady, zrzeczenia się członkostwa lub
odwołania.
5. Fundator może odwołać członka Rady Nadzorczej Fundacji w każdym czasie.
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 oraz wykonuje czynności, do których jest
upoważniona zgodnie z niniejszym Statutem.
7. Rada Nadzorcza nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywanych przez siebie
obowiązków.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały. Do ważności uchwał wymagana jest zwykła
większość głosów.
9. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.
§7
Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji
Zmian w statucie oraz zmian celów Fundacji dokonuje Fundator lub Rada Nadzorcza
Fundacji - w razie śmierci Fundatora lub utraty przez niego zdolności do czynności
prawnych.
§8
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.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji.
3. O likwidacji Fundacji decyduje Fundator lub Rada Nadzorcza Fundacji - w razie
śmierci Fundatora lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych.
4. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
5. 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.
§9
Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji
Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczane będą na
cele tożsame z celami Fundacji.
§ 10
Działalność pożytku publicznego
Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
1) 92.31. Organizowanie comiesięcznych wystaw artystów młodej generacji
wynikających z programu działania fundacji na dany rok i pokazy w ramach
współpracy z galeriami sztuki
2) 92.31. Organizowanie i finansowanie wystaw dzieł sztuki, w tym malarstwa,
fotografii artystycznej; instalacji przestrzennych, pokazy obiektów oraz sztuki
nowych mediów, projekcji video
3) 92.31. Promowanie sztuki poprzez publikacje materiałów w wydawnictwach
związanych ze sztuką współczesną takich jak Art.&bussines, Arteon, Gazeta
Antykwaryczna, Exit i innych
4) 92.51.C Gromadzenie prac i dzieł sztuki w celu udostępniania ich
społeczeństwu;
5) 92.51.C Dokumentowanie zbiorów Fundacji i wydarzeń metodą elektroniczną,
drukiem itp.
6) fundowanie stypendiów dla młodych twórców ze środków pochodzących z
darowizn
Kraków, dnia 13 grudnia 2005 r.

