
MIM STRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, dnia 5 grudni a 2012 r.

Pozycja 64

ZARZ4DZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO')

z dnia 5 grudnia20l2 r.

w sprawie zmiany nazwy ,rZachgty" - Narodowej Galerii Sztuki oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 13 ust. I i2 ustawy zdnia25 puhdziernikalggl r. o organizowaniu

i prowadzeniu dzialalno5ci kulturalnej (Dz.lJ.22012 r. poz.406) zaruqdza siE, co nastEpuje:

$ l. ,,Zachgta" - Narodowa Galeria Sztuki otrzymuj e nazwe: Zachgta - Narodowa Galeria

Sztuki.

$ 2. ZachEcie - Narodowej Galerii Sztuki nadaje sie statut, stanowi4cy zalqcznik do

zarzqdzenia.

$ 3. Dzialalno66 Rady Programowej ,,Zachgty" - Narodowej Galeria Sztuki, powolanej na

podstawie dotychczasowego statutu ,,Zachgty" - Narodowej Galeria Sztuki, ustaje z dniem

wejScia w Zycie niniejszego zarzqdzenia.

$ 4. Traci moc zarzqdzenie Nr 27 Ministra Kultury z dnia 25 wrzesnia 2003 r. w sprawie

zmiarry nazry ,,Zachgty" - Pafstwowej Galerii Sauki na: ,,Zachgta" - Narodowa Galeria

Sztuki oraznadania jej statutu (Dz. Urz. MK Nr 7, poz.42).

$ 5. Zarzqdzenie rqm podpisania.
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t) Minister Kultury i pAlipi'd kieruje dzialem administracji rzqdowej - kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, na ust. 2 rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 listopada
21ll r. w sprawie siczeg6lowego zakresu dzialania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U.

Nr 248, poz.1482).



Zalqcznik
do zarzqdzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 5 grudnia 2012 r. (poz. 64)

STATUT
Zachgty - Narodowej Galerii Sztuki

Rozdzial I
Postanowienia og6lne

$ l. I . Zachgta - Narodowa Galeria Sauki jest panstwowq instytucj4 kultury, utworzona
zaruqdzeniem Ministra Kultury z dnia l7 grudnia 1949 r. w sprawie przejgciaprzez Paristwo
Centralnego Biura Wystaw Artystycznych i nadania mu nazv,ry ,,Centralne Biuro Wystaw
Artystycznych" (Dz.Urz. MKiS z 1950 r. Nr 1, poz. 5).

2. Zachgta - Narodowa Galeria Sztuki dzialaw szczeg6lnoSci na podstawie:

l) ustawy z dnia 25 puhdziernika l99l r. o organizowaniu i prowadzeriu dzialalnoSci
kulturalnej (Dz.U. 22012 r. poz. 406), zwanej dalej ,,ustaw4";

2) niniejszego statutu.
3. Zachgta - Narodowa Galeria Sztuki mohe uiryvtal nazry skr6conej ,,Zacheta" .

S 2. l. Terenem dziaNaniaZachgty jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej izagranica.
2. SiedzibqZachgty jest m. st. Warszawa.

$ 3. l. Oryanizatorem Zachgty jest minister wla5ciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzistwa narodowe go, zw arly dalej,,Ministrem".

2. Zachgta wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod nr

34192 i posiada osobowo56 prawn4.

Rozdzial II
Zahes dzialaln o$ci Zachgty

$ 4. Przedmiotem dzialania Zachgty jest upowszechnianie sztuki wsp6lczesnej we

wszystkich jej aktualnych przejawach, traktowanej jako istotny element kultury i Zycia

spolecznego.

$ 5. ZachEta realizuje swoje zadaniaprzezi
l) organizowanie wystaw i vtydarueri artystycznych promuj4cych przede wszystkim sztukq

wsp6lczesnetworzonq. od polowy XX i XXI wieku;

2) wsp6lprace zinstytucjami kultury i stowarzyszeniami, dzialaiqcymi w dziedzinie kultury

wsp6lczesnej oraz innymi podmiotami, kt6rych cele sq zbiehne z celati Zachpty;



3) tworzenie i realizacjg program6w edukacyjnych dla dzieci, doroslych

i senior6w zzakresu sztttki i kultury wsp6lczesnej;
4) gromadzenie i udostEpnianie dokumentacji i informacjizzakresu sztuki wsp6lczesnej;

5) wydawanie publikacji z dziedziny sztuki wsp6lczesnej;
6) gromadzenie, inwentaryzowanie i udostgpnianie dzieN sztuki wsp6lczesnej;

7) gromadzenie i udostEpnianie zbior6w bibliotecznych;
S) wspieranie najbardziej interesuj4cych zjawisk w sztuce i kulturze wsp6lczesnej poprzez

rca\izacjg projekt6w artystycznych i dziel sztuki, promocjg artyst6w i wydarzei oraz

dzialaniazmieruaj4ce do odbudowy wigzi pomiEdzy tw6rc6 dzielem i odbiorc4.

Rozdzial III
Organy zarzqdzajqce i doradcze

$ 6. l. Zachgtq kieruje Dyrektor powolywany i odwolywany przez Ministra, w trybie

okreSlonym ustawq.
2. Dyrektor tworzy program dzialalnoSci ZachEty, zarzqdza niq i reprezentuje j4 na

zewnqtrz.
3. Do obowi4Tk6w Dyrektoranalely realizacjazadafi statutowych, a w szczeg6lnoSci:

I ) odpowiedzialnoS 6 za biehqcq dzialalnofiC Zachgty ;
2) nadz6r nad mieniem Zachgty oraz racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi

$rodkami finansolvymi i materialnymi;
3) przygotowywanie program6w, dlugofalowej strategii dzialania oraz plan6w finansowych

Zachgty;
4) nadz6r i koordynacja wykonania przygotowanych strategii, program6w i plan6w

Zachgty;
5) wydawanie w obowi4puj4cym trybie regulamin6w i zarzqdzefi wewnEtrznych;
6) wykonywanie czynnoS ci z zakresu prawa pracy wobec pracownik6w Zachgty.

4. Dyrektor kieruj e Zachgtq.przy pomocy zastqpc6w w liczbie nie przek<raczaiqcei 2.

5. Zastgpc6w Dyrektora powoluje i odwoluje Dyrektor, po zasiggnigciu opinii Ministra.

$ 7. LW Zashgcie dziala Rada Programowa jako organ dorudczy.
2. Do zadafi Rady Programowej nale?y:

I ) opiniowanie dlugofalowej strategii dzialania Zachqty;
2) wyrahanie opinii i skladanie wniosk6w do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach

dotycz4cych Zachjty;
3) pomoc w poszukiwaniu nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego

i fi nansow ego dzialalno5ci Zachgty .

3. Czlonk6w Rady Programowej powoluje Minister na wniosek Dyrektora spoSr6d os6b

wyr6zniaj4cych siQ wiedz4 i autorytetem w zakresie niezbgdnym dla realizacii cel6w

i zadafiZachgty.
4. W sklad Rady Programowej wchodzi l l czlonk6w.

5. Kadencja czlortka Rady Programowej trwa 3lata.



6. Czlonkostwo w Radzie Programowej wygasa z chwil4 uplywu kadencji, pisemnej

rczygnacji, odwolania lub Smierci czlonka Rady.
7. Posiedzenia Rady Programowej odbywaje sig co najmniej ruz na p6l roku.
8. Sprawozdaniaz posiedzeri Rady Programowej s4jawne.
9. Szczeg6lowy tryb pracy Rady Programowej okreSla uchwalony przez ni4 i zatwierdzony

przez Dyrektora re gulamin.

$ 8. I . Dyrekt or ZachEty moze powolywad kolegia doradcze dla rcalizacji konkretnego

zadania. Powoluj4c kolegium doradcze, Dyrektor Zachgty okreSla przedmiot jego dzialania,

sklad i liczbE czlonk6w kolegium.
2. Uchwaly kolegium doradczego przyjmowane sq zv{ykNq. wigkszoSci4 glos6w

w obecnoSci co najmniej polowy czlonk6w.
3. Czlonkowie kolegium doradczego wybieraj4ze swego grona przewodniczqcego.

4. Czlorkowie kolegium doradczego odpowiadaj4 za rcalizacjg zadart przed Dyrektorem

Zachgty.
5 . Ob slug g kancel aryj no -b iurow4 ko le giom doradczym zapewn ia Zachgta.

Rozdzial IV

Organtzacja

$ g. Organizacjg wewnEtrznq Zachgty, w tym szczeglNowy zakres dziaNania kom6rek

organizacyjnych oraz podzial kompetencji migdzy Dyrektorem i zastgpc4 okreSla regulamin

organizacyjny nadawany przez Dyrektora, w trybie okreSlonym ustaw4.

Rozdzial V
2r6dla finansowania

$ 10. Zachgtaprowadzi gospodarkg finansow4 na zasadach okreslonych w ustawie.

$ 11. l. Podstawa gospodarki finansowej Zachgty jest roczny plan finansowy ustalony

przez Dyrektora, z zachowaniem wysokoSci dotacji Ministra.
2. 2r6dlami finansowania dzialalnoilci Zachety se przychody z prowadzonej dzialalnoSci,

w tym ze sprzeduly skladnik6w maj4tku ruchomego, przychody z najmu lub dziefiavty

skladnik6w maj4tkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budhetu paristwa lub jednostki

samorz4du terytorialnego, Srodki otzymane od os6b ftzycznych i prawnych oraz z innych

ir6del.
3. Zachgta moae prowadzid, jako dodatkowq dzialalnoSd odplatnq na zasadach

okreSlonych w obowi4Tuj4cych przepisach, o ile dzialalnoSi ta nie spowoduje ograniczenia

realizacji zadafi statutowy ch. DzialalnoS6 ta mohe byd prowadzona w zakresie:

l) wydawnictw;
2) przedsig wzigl o charakt erze artystyczno -kulturalnym ;
3) szkoleri, konferencji, seminari6w zwiqzarrychzprzedmiotem dzialaniaZachEty;



4) wynajmu skladnik6w majqtkoWych;
5) reklamy.

4. UzyskarLe przychody Zachgtaprzezrraczanapokrycie koszt6w dzialalnoSci statutowej.

S 12. l. Do dokonywani a czyrrnoSci prawnych w imieniu Zachgty, w tym do skladania
oSwiadczerl woli w zakresie jej praw i zobowipafimaj4tkolvych uprawniony jest Dyrektor.

2. Dyrekfor moae udzielid pisemnego pelnomocnictwa do dokonywania czyrmo$ci,
o kt6rych mowa w ust. l, innym osobom.

3. Udzielenie i odwolanie pelnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji
kultnry prowadzonym przezMinistra, zavtyjqtkiem pelnomocnictw procesowych.

$ 13. Zachgta prowadzi ewidencje ksiggow4 wedlug zasad przewidziarrych przez
obowi4puj qce przepisy.

$ 14. Dyrektor zapewnia terminowe sporuqdzenie rocznego sprawozdania finansowego,
obligatoryjne jego zbadante przez bieglego rewidenta i przedlozenie go do zatwierdzenia
Ministrowi.

RozdziaM
Przepis korficowy

S 15. Zmiany statutu mog4. nastqpid w trybie wlaSciwym dla jego nadania.


