STATUT
TOWARZYSTWA ZACHĘTY
SZTUK PIĘKNYCH
PRZY
ZACHĘCIE - NARODOWEJ
GALERII SZTUKI
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ROZDZIAŁ I – Przepisy ogólne
§1
TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH przy ZACHĘCIE – NARODOWEJ
GALERII SZTUKI zwane w dalszej części TOWARZYSTWEM zrzesza miłośników sztuki
przy wspólnych działaniach na rzecz promocji i wspierania polskiej sztuki i artystów.
§2
Towarzystwo posiada osobowość prawną.
§3
Towarzystwo działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicą.
§4
Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.
§5
Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych,
organizacji społecznych o podobnych celach działania.

międzynarodowych

§6
Towarzystwo opiera się na społecznej pracy członków. Do prowadzenia spraw
organizacyjnych może zatrudniać pracowników.
§7
Towarzystwo ma prawo używać odznak i pieczęci zgodnie obowiązującymi przepisami
prawa.
§8
Towarzystwo może posługiwać się w swojej nazwie nazwą „Zachęta” i „Zachęta – Narodowa
Galeria Sztuki”, o ile zgoda na posługiwanie się tą nazwą nie zostanie Towarzystwu cofnięta
przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki, w wyniku podjęcia przez Towarzystwo działań
rażąco sprzecznych z celami i misją Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.
ROZDZIAŁ II – Cele Towarzystwa i formy ich realizacji.
§9
Celem Towarzystwa jest wspieranie misji i działań statutowych Zachęty – Narodowej Galerii
Sztuki oraz prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
§ 10
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1)
2)
3)

wspieranie inicjatyw mających na celu tworzenie kolekcji polskiej sztuki
współczesnej;
działalność kulturalną i edukacyjną w zakresie sztuki współczesnej;
działalność promocyjną i informacyjną poświęconą polskiej sztuce i artystom, w tym
działalność wydawniczą;
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4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)

prowadzenie programów lojalnościowych mających na celu zwiększenie
zaangażowania członków w działalność Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki;
wspieranie artystów poprzez specjalne fundusze i programy stypendialne;
wspieranie działań Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki dotyczących otwartości
i dostępności kultury i dziedzictwa narodowego;
współdziałanie z kierownictwem Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie
oraz środowiskami twórczymi, organizacjami społecznymi o podobnych celach
działania a nadto z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego;
utrzymywanie kontaktów z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami
o podobnym profilu działania;
inicjowanie wystaw i konferencji;
zakładanie fundacji mających na celu wspieranie społecznej działalności
propagującej cele Towarzystwa.
§ 11

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.
§ 12
Towarzystwo współpracuje z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki. Szczegóły współpracy
reguluje umowa.
ROZDZIAŁ III – Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 13
Członkowie Towarzystwa dzielą się na 3 kategorie członków, zwane dalej „Kategoriami
Członkostwa”:
1) członkowie zwyczajni;
2) członkowie wspierający; oraz
3) członkowie honorowi.
§ 14
Członkami Towarzystwa mogą być niepozbawione praw publicznych osoby pełnoletnie
zamierzające prowadzić działalność na rzecz krzewienia sztuk pięknych, artyści oraz osoby
prawne, z zastrzeżeniem § 15. Członkami Towarzystwa mogą być również cudzoziemcy
niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagraniczne osoby
prawne.
§15
Osoby fizyczne mogą zostać albo członkiem zwyczajnym, albo członkiem wspierającym albo
członkiem honorowym. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi. Osoba
prawna działa w Towarzystwie przez swego należycie umocowanego przedstawiciela.
§ 16
Osoby ubiegające się o członkostwo zwyczajne albo wpierające w Towarzystwie składają
Zarządowi Towarzystwa deklarację, w której określają wybraną przez siebie Kategorię
Członkostwa. Osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne musi uzyskać rekomendację
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co najmniej dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa. Członkostwo zwyczajne albo
wspierające nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Towarzystwa zwykłą
większością głosów w drodze uchwały. Przyjęcie w poczet członków honorowych następuje
zgodnie z § 21 niniejszego Statutu.
§ 17
1.
2.

Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu
oraz Komisji Rewizyjnej.
Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo do:
1) aktywnego udziału w działalności Towarzystwa;
2) uczestniczenia w spotkaniach i innych inicjatywach służących realizacji
statutowych celów Towarzystwa;
3) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa z prawem głosu;
4) wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Towarzystwa;
5) korzystania z rekomendacji i opieki Towarzystwa w swojej działalności;
6) korzystania z udogodnień, jakie stwarza swoim członkom zwyczajnym
Towarzystwo;
7) uczestniczenia w programach lojalnościowych organizowanych dla swoich
członków zwyczajnych przez Towarzystwo;
8) wskazywania w życiorysach, notatkach biograficznych oraz materiałach
marketingowych, że są członkami Towarzystwa danej Kategorii Członkostwa.
§ 18

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1) przestrzeganie Statutu i uchwał organów Towarzystwa;
2) branie czynnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
3) regularne opłacanie miesięcznych składek członkowskich w wysokości ustalonej
w uchwale Zarządu.
§ 19
1.

2.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca na rzecz
Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową. Formę i rodzaj wspierania
Towarzystwa członkowie wspierający ustalają z Zarządem Towarzystwa.
Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz
Towarzystwa oraz regularnego opłacania miesięcznych składek członkowskich
w wysokości ustalonej w uchwale Zarządu.
§ 20

Z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego paragrafu, członkowie wspierający mogą
korzystać z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 17 ust. 2
niniejszego Statutu. Członkowie wspierający nie mają czynnego ani biernego prawa
wyborczego do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej ani prawa głosu na Walnych Zebraniach
Członków, przy czym mogą w nich uczestniczyć z głosem doradczym.
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§ 21
1.

2.

3.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu
Towarzystwa osobom fizycznym, które wniosły wybitny wkład w działania związane
ze wspieraniem kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Do wniosku o nadanie członkostwa honorowego Zarząd załącza zgodę osoby, której
wniosek dotyczy.
Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz
Towarzystwa. Z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu, członkowie honorowi
mogą korzystać z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych
w § 17 ust. 2 pkt 1) - 3) i 8) niniejszego Statutu.
Członek honorowy nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do Zarządu
oraz Komisji Rewizyjnej ani prawa głosu na Walnych Zebraniach Członków, przy
czym może w nich uczestniczyć z głosem doradczym, a nadto zwolniony jest
z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 22

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego następuje w wyniku:
1)
2)
3)
4)

dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie;
automatycznego skreślenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez rok;
wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu rażącego naruszania
postanowień niniejszego Statutu lub uchwał organów Towarzystwa;
śmierci członka lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych.
§ 23

1.

2.

Utrata członkostwa wspierającego następuje w przypadkach określonych w § 22
niniejszego Statutu a także w przypadku podjęcia przez Zarząd Towarzystwa
uchwały o wykluczeniu członka wspierającego z Towarzystwa z powodu
nierealizowania przez członka wspierającego podjętego przez niego obowiązku
wspierania działalności Towarzystwa.
Utrata członkostwa honorowego następuje w przypadkach określonych w § 22 pkt 1)
i 4) niniejszego Statutu, a także na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
powziętej na wniosek Zarządu umotywowany działaniami rażąco sprzecznymi
z celami Towarzystwa lub postanowieniami niniejszego Statutu lub uchwałami
organów Towarzystwa.

§ 24
1.

Przed podjęciem uchwały Zarząd, a w przypadku członków honorowych Walne
Zebranie Członków, umożliwia zainteresowanemu złożenie wyjaśnień na piśmie albo
osobiście.

2.

Od uchwały Zarządu w sprawach członkowskich (nieprzyjęcie, skreślenie,
wykluczenie) zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały. Członkowi
honorowemu przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem do Walnego Zebrania
Członków o ponowne rozpatrzenie wniosku Zarządu w jego sprawie w terminie
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miesiąca od daty doręczenia mu odpisu uchwały. Uchwała Walnego Zebrania
Członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV – Organy Towarzystwa
§ 25
1. Organami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Zarząd Towarzystwa może powołać Radę Programową jako organ doradczy
i opiniodawczy.
§ 26
Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Mimo upływu kadencji,
członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są zobowiązani do pełnienia swoich funkcji
do czasu powołania nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub powołania nowych członków
tych organów w przypadku określonym w § 27. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
może zrezygnować z pełnienia funkcji po upływie kadencji.
§ 27
W przypadku ustąpienia bądź braku możliwości sprawowania funkcji, skład osobowy
Zarządu i Komisji Rewizyjnej uzupełnia się spośród osób, które kandydowały do tych
organów w kolejności otrzymanych głosów. Liczba osób dokooptowanych nie może
przekroczyć 1/3 składu osobowego tych organów.

ROZDZIAŁ V – Walne Zebranie Członków Towarzystwa

§ 28
1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa. Prawo
uczestniczenia w Zebraniu mają wszyscy zwyczajni członkowie Towarzystwa i z głosem
doradczym, członkowie honorowi i wspierający.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
§ 29
Zwyczajne Walne Zebranie Członków, odbywa się corocznie jako zebranie sprawozdawcze
oraz raz na 3 lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
§ 30
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad
sprawami, dla których zostało zwołane.
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§ 31
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie nie krótszym niż na 3
miesiące przed upływem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej rozsyłając pisemne lub
sporządzone w formie elektronicznej (e-mail) zawiadomienia o zebraniu z proponowanym
porządkiem obrad nie później niż na 2 tygodnie przed planowaną datą Walnego Zebrania.
2. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
w terminie, o którym mowa w pkt 1 powyżej Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje
niezwłocznie Komisja Rewizyjna.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź
na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Towarzystwa nie później niż w 3 miesiące
po wpłynięciu wniosku.
4. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
w terminie, o którym mowa w pkt 3 powyżej Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
zwołuje niezwłocznie Komisja Rewizyjna.
§ 32
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
1) określanie kierunków działalności Towarzystwa;
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
4) wybór członków Zarządu w liczbie od 3 do 7;
5) wybór członków Komisji Rewizyjnej w liczbie 3;
6) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków;
7) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
8) nadawanie członkostwa honorowego;
9) uchwalanie zmian w Statucie;
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.
§ 33
1. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność co najmniej 10%
liczby członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum
w pierwszym terminie, Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie określonym
w zawiadomieniu o jego zwołaniu, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych
porządkiem obrad są ważne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych
uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych, w głosowaniu jawnym,
chyba że Statut stanowi inaczej.
3. Członkowie Walnego Zebrania mogą podjąć uchwałę w sprawie utajnienia głosowania.
Głosowanie nad tą uchwałą jest tajne.
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ROZDZIAŁ VI – Zarząd
§ 34
Zarząd składa się z 3 do 7 członków zwyczajnych i kieruje bieżącą działalnością
Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz. Każdy członek Zarządu może reprezentować
Zarząd samodzielnie, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w § 50 Statutu.
§ 35
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§36
Na pierwszym po wyborach posiedzeniu, Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, WicePrezesa i Sekretarza.
§ 37
Posiedzenie Zarządu zwołuje sekretarz co najmniej raz na kwartał. Tryb i sposób działania
Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
§ 38
Do kompetencji Zarządu należą:
1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
2) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa;
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
4) powoływanie komitetu doradczego Zarządu Towarzystwa, zespołów i komisji
dla usprawnienia działalności Towarzystwa;
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;
6) podejmowanie uchwał o nabywaniu bądź zbywaniu nieruchomości;
7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
8) podejmowanie uchwał w sprawach organizacji programów lojalnościowych dla członków
Towarzystwa;
9) podejmowanie uchwał w sprawach stwarzania przez Towarzystwo udogodnień
dla członków Towarzystwa;
10) uchwalanie wysokości składki członkowskiej;
11) uchwalanie minimalnej kwoty pomocy finansowej lub rzeczowej dla członków
wspierających;
12) współpraca z kierownictwem Galerii Zachęta oraz związkami twórczymi, organizacjami
krajowymi i zagranicznymi, organami administracji państwowej oraz samorządu
terytorialnego;
13) zwoływanie Walnego Zebrania Członków zgodnie ze Statutem;
14) ustalanie form i rodzaju wspierania Towarzystwa z członkami wspierającymi.
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§ 39
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Zarządu.
§ 40
1. Zarząd może powołać, jako wewnętrzny organ doradczy i opiniodawczy, Radę
Programową Towarzystwa, zwana dalej „Radą”, na okres nie dłuższy niż okres kadencji
Zarządu. W skład Rady mogą wchodzić członkowie, których działalność szczególnie
przysłużyła się do realizacji celów Towarzystwa. Liczbę członków Rady i szczegółowe
zasady jej współpracy z Zarządem określi każdorazowo Zarząd przed powołaniem Rady.
2. Rada pełni funkcję doradczą wobec zarządu.
3. Do kompetencji Rady należy:
1) opracowywanie programu działań Towarzystwa i programów Zarządu;
2) współpraca z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki w opracowaniu programu i strategii
działań Towarzystwa;
3) współpraca ze środowiskami twórczymi i organizacjami społecznymi o podobnych celach.

ROZDZIAŁ VII – Komisja Rewizyjna

§ 41
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych i jest niezależnym organem
kontroli wewnętrznej w zakresie zgodności działalności Towarzystwa z przepisami prawa
i postanowieniami Statutu.
§ 42
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 43
Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu po wyborach wybiera ze swego grona
Przewodniczącego oraz Sekretarza.
§ 44
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu z głosem
doradczym.
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§ 45
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa, w tym zgodności działalności
Towarzystwa ze Statutem;
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli;
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadkach określonych w § 31 pkt 2 i 4
Statutu;
4) przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

§ 46
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Komisji.
§ 47
W celu realizacji swych kompetencji członkowie Komisji Rewizyjnej mają w szczególności
prawo wglądu do dokumentów związanych z działalnością Towarzystwa i mogą żądać
pisemnych lub ustnych wyjaśnień od członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VIII – Majątek Towarzystwa

§ 48
Majątek Towarzystwa stanowią:
1) składki członkowskie;
2) darowizny, spadki, zapisy i dotacje;
3) dochód z majątku Towarzystwa;
4) dochód z ofiarności publicznej;
5) dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa prowadzonej zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i ze Statutem.
§ 49
Majątek Towarzystwa, w tym zyski z prowadzonej przez Towarzystwo działalności
gospodarczej, mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację statutowych celów
Towarzystwa.
§ 50
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa
wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu.
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§ 51
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku
do jego członków, członków organów Towarzystwa lub jego pracowników oraz osób,
z którymi członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów oraz pracownicy 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",
2) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów
Towarzystwa lub jego 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,
3) wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków Towarzystwa, członków jego
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,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Towarzystwa, członkowie jago organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IX – Przepisy końcowe

§ 52
Zmiana Statutu lub rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków, podjętej większością 2/3 głosów w obecności połowy członków
Towarzystwa. Walne Zgromadzenie Członków rozwiązując Towarzystwo powoła
likwidatorów oraz zdecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.

§ 53
W innych sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989
roku – Prawo o stowarzyszeniach.
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