DZIENNIK IJRZEDOWY
MIM STRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa,dnia 5 grudnia 2012 r.
Pozycja 64

ZARZ4DZENIE
MINISTRAKULTURYI DZIEDZICTWANARODOWEGO')
z dnia5 grudnia20l2r.
w sprawiezmiany nazwy ,rZachgty"- NarodowejGalerii Sztuki oraznadaniajej statutu
Na podstawieart. 13 ust. I i2 ustawyzdnia25 puhdziernikalgglr. o organizowaniu
siE,co nastEpuje:
kulturalnej(Dz.lJ.22012 r. poz.406)zaruqdza
i prowadzeniudzialalno5ci
$ l. ,,Zachgta"- NarodowaGaleria Sztuki otrzymuje nazwe: Zachgta- NarodowaGaleria
Sztuki.
$ 2. ZachEcie- Narodowej Galerii Sztuki nadaje sie statut, stanowi4cy zalqcznik do
zarzqdzenia.
$ 3. Dzialalno66Rady Programowej,,Zachgty"- NarodowejGaleria Sztuki, powolanejna
podstawiedotychczasowego
statutu,,Zachgty"- NarodowejGaleria Sztuki, ustajez dniem
wejSciaw Zycieniniejszegozarzqdzenia.
Nr 27 Ministra Kultury z dnia 25 wrzesnia2003 r. w sprawie
$ 4. Traci moc zarzqdzenie
zmiarrynazry ,,Zachgty"- Pafstwowej Galerii Sauki na: ,,Zachgta"- NarodowaGaleria
jej statutu(Dz. Urz. MK Nr 7, poz.42).
Sztukioraznadania
rqmpodpisania.
$ 5. Zarzqdzenie
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pAlipi'd kieruje dzialem administracjirzqdowej - kultura i ochrona
PrezesaRady Ministr6w z dnia 18 listopada
ust. 2 rozporzqdzenia

dziedzictwa narodowego,na
21ll r. w sprawie siczeg6lowego zakresu dzialania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U.

Nr 248,poz.1482).

Zalqcznik
do zarzqdzenia
Ministra Kultury i DziedzictwaNarodowego
z dnia5 grudnia2012r. (poz. 64)

STATUT
Zachgty- Narodowej Galerii Sztuki

RozdzialI
Postanowienia
og6lne
$ l. I . Zachgta- NarodowaGaleria Sauki jest panstwowqinstytucj4kultury, utworzona
zaruqdzeniem
Ministra Kultury z dnia l7 grudnia 1949r. w sprawieprzejgciaprzezParistwo
CentralnegoBiura Wystaw Artystycznychi nadaniamu nazv,ry,,CentralneBiuro Wystaw
(Dz.Urz. MKiS z 1950r. Nr 1,poz.5).
Artystycznych"
na podstawie:
2. Zachgta- NarodowaGaleriaSztuki dzialaw szczeg6lnoSci
l) ustawy z dnia 25 puhdziernikal99l r. o organizowaniui prowadzeriu dzialalnoSci
kulturalnej(Dz.U. 22012r. poz.406),zwanejdalej,,ustaw4";
2) niniejszegostatutu.
.
3. Zachgta- NarodowaGaleriaSztuki moheuiryvtalnazry skr6conej,,Zacheta"
jest obszarRzeczypospolitej
Polskiej izagranica.
S 2. l. TerenemdziaNaniaZachgty
jest m. st. Warszawa.
2. SiedzibqZachgty
$ 3. l. OryanizatoremZachgty jest minister wla5ciwy do spraw kultury i ochrony
go, zw arlydalej,,Ministrem".
narodowe
dziedzistwa
2. Zachgtawpisanajest do rejestruinstytucji kultury prowadzonegoprzezMinistra pod nr
prawn4.
34192i posiadaosobowo56

RozdzialII
Zahes dzialalno$ciZachgty
$ 4. Przedmiotem dzialania Zachgty jest upowszechnianiesztuki wsp6lczesnejwe
wszystkichjej aktualnych przejawach,traktowanejjako istotny element kultury i Zycia
spolecznego.
$ 5. ZachEtarealizujeswoje zadaniaprzezi
l) organizowaniewystaw i vtydarueriartystycznychpromuj4cychprzedewszystkimsztukq
od polowyXX i XXI wieku;
wsp6lczesnetworzonq.
dzialaiqcymiw dziedziniekultury
2) wsp6lpracezinstytucjamikultury i stowarzyszeniami,
wsp6lczesnejorazinnymi podmiotami,kt6rychcelesq zbiehnez celati Zachpty;

realizacjg program6w edukacyjnych dla dzieci, doroslych
3) tworzenie i
i senior6wzzakresusztttkii kulturywsp6lczesnej;
i informacjizzakresusztukiwsp6lczesnej;
i udostEpnianie
dokumentacji
4) gromadzenie
5) wydawaniepublikacji z dziedzinysztukiwsp6lczesnej;
sztukiwsp6lczesnej;
i udostgpnianiedzieN
inwentaryzowanie
6) gromadzenie,
zbior6wbibliotecznych;
i udostEpnianie
7) gromadzenie
S) wspieranienajbardziejinteresuj4cychzjawisk w sztucei kulturze wsp6lczesnejpoprzez
rca\izacjgprojekt6w artystycznychi dziel sztuki, promocjg artyst6w i wydarzei oraz
do odbudowywigzi pomiEdzytw6rc6 dzielemi odbiorc4.
dzialaniazmieruaj4ce

RozdzialIII
Organy zarzqdzajqcei doradcze
$ 6. l. Zachgtqkieruje Dyrektor powolywany i odwolywany przez Ministra, w trybie
ustawq.
okreSlonym
2. Dyrektor tworzy program dzialalnoSciZachEty,zarzqdzaniq i reprezentujej4 na
zewnqtrz.
statutowych,a w szczeg6lnoSci:
3. Do obowi4Tk6wDyrektoranalely realizacjazadafi
Zachgty;
I ) odpowiedzialnoS
6 za biehqcqdzialalnofiC
posiadanymi
2) nadz6rnad mieniem Zachgtyoraz racjonalnei efektywnegospodarowanie
$rodkamifinansolvymii materialnymi;
program6w,dlugofalowejstrategiidzialaniaoraz plan6w finansowych
3) przygotowywanie
Zachgty;
4) nadz6r i koordynacja wykonania przygotowanychstrategii, program6w i plan6w
Zachgty;
wewnEtrznych;
5) wydawaniew obowi4puj4cymtrybie regulamin6wi zarzqdzefi
pracownik6w
Zachgty.
ci z zakresuprawapracywobec
6) wykonywanieczynnoS
2.
pomocyzastqpc6ww liczbie nie przek<raczaiqcei
4. Dyrektorkieruje Zachgtq.przy
opinii Ministra.
Dyrektorapowolujei odwolujeDyrektor,po zasiggnigciu
5. Zastgpc6w
jako organdorudczy.
$ 7. LW ZashgciedzialaRadaProgramowa
2. Do zadafiRadyProgramowejnale?y:
I ) opiniowaniedlugofalowejstrategiidzialaniaZachqty;
2) wyrahanieopinii i skladanie wniosk6w do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach
dotycz4cychZachjty;
3) pomoc w poszukiwaniu nowych form wsparcia organizacyjnego,koncepcyjnego
i fi nansowegodzialalno5ciZachgty.
3. Czlonk6w Rady Programowej powoluje Minister na wniosek Dyrektora spoSr6dos6b
wyr6zniaj4cych siQ wiedz4 i autorytetem w zakresie niezbgdnym dla realizacii cel6w
i zadafiZachgty.
4. W sklad Rady Programowejwchodzi l l czlonk6w.
5. Kadencja czlortkaRady Programowej trwa 3lata.

6. Czlonkostwow Radzie Programowejwygasa z chwil4 uplywu kadencji, pisemnej
rczygnacji,odwolanialub SmierciczlonkaRady.
odbywajesigco najmniejruz na p6l roku.
RadyProgramowej
7. Posiedzenia
posiedzeri
s4jawne.
RadyProgramowej
8. Sprawozdaniaz
9. Szczeg6lowy
tryb pracyRadyProgramowejokreSlauchwalonyprzezni4 i zatwierdzony
przezDyrektoraregulamin.
$ 8. I . Dyrektor ZachEtymoze powolywadkolegia doradczedla rcalizacji konkretnego
zadania.Powoluj4ckolegium doradcze,Dyrektor ZachgtyokreSlaprzedmiotjego dzialania,
skladi liczbEczlonk6wkolegium.
2. Uchwaly kolegium doradczego przyjmowane sq zv{ykNq.wigkszoSci4 glos6w
w obecnoSci
co najmniejpolowyczlonk6w.
wybieraj4zeswegogronaprzewodniczqcego.
3. Czlonkowiekolegiumdoradczego
4. Czlorkowie kolegium doradczegoodpowiadaj4za rcalizacjgzadartprzedDyrektorem
Zachgty.
5. Obslugg kancelaryjno-biurow4kolegiom doradczymzapewnia Zachgta.

Rozdzial IV
Organtzacja
g. Organizacjg wewnEtrznq Zachgty, w tym szczeglNowy zakres dziaNaniakom6rek
$
organizacyjnych oraz podzial kompetencji migdzy Dyrektorem i zastgpc4 okreSlaregulamin
organizacyjnynadawany przez Dyrektora, w trybie okreSlonymustaw4.

RozdzialV
2r6dla finansowania
okreslonychw ustawie.
finansow4na zasadach
$ 10. Zachgtaprowadzigospodarkg
$ 11. l. PodstawagospodarkifinansowejZachgtyjest roczny plan finansowyustalony
wysokoScidotacjiMinistra.
przezDyrektora,z zachowaniem
2. 2r6dlamifinansowaniadzialalnoilciZachetyse przychodyz prowadzonejdzialalnoSci,
w tym ze sprzedulyskladnik6w maj4tku ruchomego,przychody z najmu lub dziefiavty
skladnik6wmaj4tkowych,dotacjepodmiotowei celowe z budhetuparistwalub jednostki
samorz4duterytorialnego,Srodki otzymane od os6b ftzycznychi prawnychoraz z innych
ir6del.
3. Zachgta moae prowadzid, jako dodatkowq dzialalnoSdodplatnq na zasadach
okreSlonychw obowi4Tuj4cychprzepisach,o ile dzialalnoSita nie spowodujeograniczenia
ta mohebydprowadzonaw zakresie:
realizacjizadafistatutowych.DzialalnoS6
l) wydawnictw;
-kulturalnym;
2) przedsigwzigl o charakterzeartystyczno
dzialaniaZachEty;
3) szkoleri,konferencji,seminari6wzwiqzarrychzprzedmiotem

4) wynajmuskladnik6wmajqtkoWych;
5) reklamy.
statutowej.
przychodyZachgtaprzezrraczanapokrycie
koszt6w dzialalnoSci
4. UzyskarLe
prawnychw imieniu Zachgty,w tym do skladania
S 12. l. Do dokonywania czyrrnoSci
jej
oSwiadczerl
woli w zakresie praw i zobowipafimaj4tkolvychuprawnionyjest Dyrektor.
2. Dyrekfor moae udzielid pisemnegopelnomocnictwado dokonywania czyrmo$ci,
o kt6rychmowaw ust. l, innym osobom.
3. Udzielenie i odwolanie pelnomocnictwapodlega ujawnieniu w rejestrzeinstytucji
kultnry prowadzonymprzezMinistra,zavtyjqtkiempelnomocnictwprocesowych.
$ 13. Zachgta prowadzi ewidencje ksiggow4 wedlug zasad przewidziarrychprzez
obowi4pujqceprzepisy.
rocznegosprawozdaniafinansowego,
$ 14. Dyrektor zapewniaterminowe sporuqdzenie
jego
obligatoryjne
zbadanteprzez bieglego rewidentai przedlozeniego do zatwierdzenia
Ministrowi.

RozdziaM
Przepiskorficowy
S 15. Zmianystatutumog4.nastqpidw trybie wlaSciwymdla jego nadania.

