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Statut Fundacji Art Vue 

(tekst jednolity z dnia 03/12/2021) 

 
Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja Art Vue, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 

kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 

 

2. Fundacja została ustanowiona przez Aleksandrę Rowicką, zwaną dalej Fundatorką, 

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Sylwię Dąbrowską w kancelarii 

notarialnej w Pruszkowie przy ulicy Kraszewskiego numer 48 lok. 5, w dniu 

08.10.2021. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Brwinów. 

 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

 

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w 

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

4. Fundacja może tworzyć oddziały i filie Fundacji. 

 

 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa 

narodowego. 

 

§ 4 

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, 

przyczyniającym się do realizacji celów fundacji. 

 

2. Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. 

 

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem 

nazwy w wybranych językach obcych. 
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Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 5 

Celem Fundacji jest:  

1. Rozpowszechnianie, propagowanie, wspieranie, upowszechnianie, promowanie, 

dokumentowanie i finansowanie wszelkiej działalności w zakresie kultury i sztuki 

artystów polskich, polonijnych i zagranicznych, w Polsce i zagranicą. 

2. Oświaty i edukacji w zakresie kultury, sztuki i ochrony środowiska. 

3. Aktywizacja dzieci, młodzieży oraz seniorów w obszarze kultury i sztuki. 

 

§ 6 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

  

a. promowanie twórców w kraju i za granicą, 

b. organizowanie i udział w imprezach promujących artystów, 

c. organizowanie koncertów, festiwali, prelekcji, konkursów, występów, wystaw, wernisaży 

prac twórców w kraju i za granicą, oraz innych imprez o charakterze kulturalnym, 

edukacyjnym i w zakresie ochrony środowiska, wliczając wydarzenia realizowane z 

wykorzystaniem nowoczesnych technologii i serwisów elektronicznych, 

d. propagowanie rozwoju edukacji artystycznej młodzieży oraz seniorów, 

e. prowadzenie działalności wydawniczej, prasowej, poligraficznej, multimedialnej, 

fotograficznej, badawczej w zakresie realizacji celów statutowych, 

f. współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi 

w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi 

teatrami, agencjami dramatu, ośrodkami kultury, szkołami teatralnymi, placówkami 

edukacyjnymi, organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących 

cele Fundacji, 

g. produkcja i dystrybucja filmów i innych utworów audiowizualnych, 

h. impresariat, 

i. organizowanie konkursów dla widzów i artystów, 

j. udzielanie pomocy finansowej polskim i zagranicznym środowiskom twórców, działaczy 

na rzecz ochrony środowiska, kultury i oświaty, polskim i zagranicznym organizacjom 

oraz indywidualnie poszczególnym osobom, 

k. wspieranie i organizacja aukcji dzieł sztuki współczesnej i dawnej, 

l. wspieranie, prowadzenie i promowanie działalności reklamowej, w tym działalności 

związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 

dźwiękowych i muzycznych, 

m. samodzielna organizacja, współorganizacja, uczestnictwo w targach promujących sztukę 

i kulturę, ochronę środowiska i oświatę, 

n. uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących działania zgodne z 
celami Fundacji np. w targach sztuki, warsztatach, sympozjach oraz wszelkich imprezach 
organizowanych dla celów społecznie użytecznych, 

o. wspieranie, projektowanie, wdrażanie i promowanie systemów informatycznych oraz 
innowacyjnych rozwiązań wpływających na rozwój branży artystycznej, kulturalnej,  
oświaty i ochrony środowiska, 
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p. wspieranie i realizacja projektów umożliwiających międzynarodową współpracę w 
zakresie zbieżnym z celami Fundacji lub mającym potencjalny wpływ na zakres 
działalności Fundacji. 

q. wspieranie, finansowanie, współfinansowanie wyposażenia biur Fundacji lub innych 
instytucji kulturalnych, sal ekspozycyjnych, wystawowych, galerii, pomieszczeń 
pomocniczych ( np. klubów artystycznych, magazynów do przechowywania archiwaliów, 
dzieł sztuki itp.) oraz wspieranie, finansowanie, współfinansowanie zatrudnienia kadry 
tamże. 

§ 7 

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych 

osób prawnych oraz osób fizycznych i instytucji, których działalność zbieżna jest 

z celami Fundacji. 

 

2. Fundacja może przyjmować zlecenia organizacji rządowych 

i pozarządowych zgodnie z jej statutowymi celami. 

 
§ 8 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów 
statutowych. 
 
1. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów 

statutowych. 
 

2. Fundacja może zatrudniać pracowników i współpracować z wolontariuszami. 
 

3. Fundacja jest apolityczna, neutralna światopoglądowo i nie jest związana z żadnym 
wyznaniem. 

 
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym przedmiocie: 

 

 
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji 

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 

47.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyf ikowany 

49.41.Z Transport drogowy towarów 

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy  

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 

55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe  

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie 

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 

58.11.Z Wydawanie książek 

58.13.Z Wydawanie gazet 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 



4 
 

59.11.Z Działalność związana z produkcją f ilmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych  

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z f ilmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi 

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją f ilmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

59.14.Z Działalnośc zwiazana z projekcją f ilmów 

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych 

63.12.Z Działalność portali internetowych 

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek  

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i huanistycznych  

73.11.Z Działalność agencji reklamowych 

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji  

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych  

73.12.C Pośrednictwo w sprzzedaży miejsca na cele reklamowe w mesiach elektronicznych (Internet)  

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediac h 

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyf ikowana  

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego  

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 

prawem autorskim 

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyf ikowana.  

82.99.Z Pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalnośći gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyf ikowana 

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyf ikowane 

85.60.Z Działalność wspomagająca naukę 

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 

91.01.A Działalność bibliotek 

91.01.B Działalność archiwów 

93.11.Z Działalność obiektów sportowych 

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyf ikowna . 
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Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 9 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 zł (dwa tysiące pięćset 

złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się kwotę 

1000 zł (jeden tysiąc złotych). 

 

 

 

§ 10 

1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

a. darowizn, spadków, zapisów, 

b. dotacji i subwencji od osób prawnych, 

c. zbiórek publicznych, 

d. majątku fundacji, 

e. odsetek i lokat bankowych, 

f. dochodu z działalności gospodarczej. 

 

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie 

na działalność statutową. 

 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

 

§ 11 

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

 

 

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 12 

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków powoływanych na czas nieoznaczony. 

 

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundatorka.  

 

3. Powołując osobę do składu Zarządu Fundatorka wskazuje funkcję, jaką dana osoba pełni 

w składzie Zarządu: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub członka Zarządu. 

 

4. Fundatorka może wchodzić w skład Zarządu i być jego Prezesem. 

 

5. W przypadku niepełnego składu Zarządu Fundacji, może on zostać w każdym czasie 

uzupełniony o kolejnych członków. 

 

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
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a. utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

b. śmierci członka Zarządu, 

c. odwołania przez Fundatorkę. 

 

7. Odwołanie członka Zarządu Fundacji może nastąpić w każdym czasie, a w szczególności 

w razie: 

d. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, 

e. istotnego naruszenia postanowień Statutu, 

f. utraty zaufania Fundatora, 

g. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania 

tej funkcji. 

 

§ 13 

1. Bieżącą działalnością Fundacji kieruje Prezes Zarządu. Przewodniczy on również 

wszystkim posiedzeniem Zarządu Fundacji. Wiceprezes Zarządu podczas nieobecności 

Prezesa Zarządu przejmuje jego obowiązki i uprawnienia. 

 

2. Zarząd Fundacji obraduje na posiedzeniach, które zwoływane są w razie potrzeby. 

 

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego 

członka Zarządu. 

 

4. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością 

głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 

5. W przypadku Zarządu wieloosobowego kworum niezbędne dla uznania uchwał Zarządu 

za ważne wynosi jedną osobę jeżeli jest nią Prezes Zarządu, w innych przypadkach 

dwóch członków Zarządu. 

 

 

§ 14 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

b. realizacja celów statutowych, 

c. sporządzanie planów pracy, sprawozdań i budżetu, 

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

e. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji, 

f. wykonywanie działalności sprawozdawczych i informacyjnych nakazanych 

przepisami prawa, 

g. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

h. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia. 

 

 

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 
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§ 15 

1. Do reprezentowania Fundacji w tym składania oświadczeń woli i podpisywania 

dokumentów w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub 

Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub każdy z pozostałych członków Zarządu 

Fundacji działający łącznie z drugim członkiem Zarządu. 

 

2. W sytuacji gdy Zarząd jest jednoosobowy do reprezentowania Fundacji w tym 

składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji 

upoważniony jest jedyny członek Zarządu działający samodzielnie. 

 

3. Umowy z członkami Zarządu Fundacji podpisuje Fundatorka. 

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe 

 

§ 16 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundatorka. Zmiana może dotyczyć celów określonych 

w akcie założycielskim. 

 

§ 17 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich 

celów. 

 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec 

istotnej zmianie cel Fundacji. 

 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd. 

 

§ 18 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona 

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i 

dziedzictwa narodowego. 

 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundatorka. 

 

4. Fundatorka powołuje i odwołuje likwidatorów Fundacji. 

 

5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać  

przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji 

o zbliżonych celach. 

 


