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lOt

Uchwala Zarz^du fundacji ,,Archeologia Fotografli"

w sprawie zmiany Statutu Fundacji

?£ uwagi na uplyw dwoch kadencji Zarz^du Fundacji i zdobycie znacznego doswiadczenia
przez dotychczasowych czlonkow Zarz^du oraz na koniecznosc stopniowego wl^czania w
/.arz^dzanie innych osob, bez uszczerbku jednak dla bieza^cego zarz^dzania Fundacja^

e na wniosek Fundatorow, dzialaj^c zgodnie z § 26 Statutu Fundacji Zarz^d Fundacji
jednomyslnie postanawia zmienic § 21 ust. 9_Statutu Fundacji nadaj^c mu brzmienie:

»,Czlonk6w Zarz^du powoluje i odwoluj^ Fundatorzy na okres 3-leniej kadencji, z tym ze
osoba, ktora piastowala stanowisko Prezesa (Prezeski) Zarz^du przez dwie kolejne kadencje
nie moze bezposrednio potem bye wybrana na to samo stanowisko na kolejna^ kadencj^."

Z zwiazku z powyzszym Zarz^d Fundacji ustala ponizej jednolity tekst Statutu Fundacji z
uwzgl^dnieniem wprowadzonej zmiany:

Fundatorzy

Zarz^d

^m
Anna Dunczyk

/
rqS^^^^S

Karoliiia Lewandowska

•i4^ i Sfc5*^

Rafal Lewandowski

U./kiU^/b \a Puchala-Rojek

Statut

Fundacji Archeologia Fotografii (tekst jednolity z dnia 28 lutego 2014 r.)

Rozdzial I

Postanowienia ogolne

§ 1

1. Fundacja pod nazwa; ,,Archeologia Fotografii" w Warszawie, zwana w tresci Statutu
,,Fundacj^", ustanowiona zostala przez Ann$ Dunczyk i Rafala Lewandowskiego
zwanych dalej ,,Fundatorami" - aktem notarialnym sporzadzonym przez Notariusza Igora



Soroke w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej pod numerem
repertorium A. Nr Rep A 5090/2008 z dnia 16 maja 2008 roku.

2. Fundacja dziala na podstawie przepisow Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku
o fundacjach oraz postanowien niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowosc prawn^.

§3

Siedzib^ Fundacji jest miasto stoteczne Warszawa.

§ 4

Wlasciwym ministrem ze wzgl^du na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

§ 5

1. Terenem dzialania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla wlasciwego realizewania swoich celow spolecznych Fundacja moze prowadzic
dzialalnosc rowniez poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Fundacja moze przyst^powac do innych fundacji lub stowarzyszen, jezeli nie narusza to
postanowien niniejszego Statutu.

§ 7

Fundacja moze ustanawiac odznaki i medale honorowe oraz przyznawac je wraz z innymi
nagrodami i wyroznieniami osobom fizycznym i prawnym zasluzonym dla celow obranych
przez Fundacj? lub dla samej Fundacji.

Rozdzial II

Cele i zasady dzialania Fundacji

§ 8



Cele Fundacji s^ nastepuj^ce:

1) dzialalnosc na rzecz dobra publicznego w zakresie kultury i sztuki, a takze oswiaty
i nauki,

2) wspieranie dziedzictwa kulturalnego przez archiwizacje, zabezpieczenie, zachowywanie,
udostepnianie do celow naukowych i artystycznych oraz promowanie w kraju i za granic^
unikalnych zabiorow fotografii znajduj^cych sie w archiwach prywatnych b^dz
stanowi^cych wlasnosc Fundacji,

3) wspieranie wszelkiej tworczosci fotograflcznej.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) zalozenie archiwum z siedzib^ wtasn^, petnia_ca_ funkcje archiwum, galerii i miejsca
dzialalnosci edukacyjnej,

2) katalogowanie, digitalizowanie, opracowywanie i publiczne udostepnianie fotografii,
dokumentow i filmow w oparciu o najwyzsze standardy w tej dziedzinie, zbiorow
wlasnych, zbiorow bed^cych w depozycie Fundacji oraz archiwow prywatnych,

3) gromadzenie dokumentow, fotografii, negatywow i wszelkich materialow zwi^zanych
z historia fotografii.

4) stworzenie bazy danych dostepnej on-line,

5) konserwowanie obiektow,

6) rozwijanie konserwacji prewencyjnej,

7) objecie opieka^ zbiorow prywatnych,

8) inicjowanie badan naukowych w celu budowania wiedzy i pamieci dotycz^cej fotografii
zawodowej, artystycznej, naukowej i amatorskiej,

9) prowadzenie biblioteki specjalistycznej,

10) organizewanie wystaw w Polsce i za granica^

11) prowadzenie dzialalnosci edukacyjnej - organizowanie konferencji, seminariow, szkolen,
warsztatow praktycznych i naukowych, a takze wspierania indywidualnych projektow
badawczych w tej dziedzinie,

12) organizowanie wyjazdow badawczych w dziedzinie historii i teorii fotografii,

13)podejmowanie wspolpracy w dziedzinie archiwizacji, konserwacji i badan nad fotOgra£L$ z
innymi tego rodzaju placowkami, z wladzami panstwowymi, samorz^dowymi i
instytucjami kultury w Polsce i za granic^,

14) prowadzenie dzialalnosci wydawniczej i rozpowszechnianie wydawnictw,



15) promo wanie wiedzy i nowoczesnych metodologii badan nad historic fotografii przez
tlumaczenie na j^zyk polski tekstow obcoj^zycznych,

16) promo wanie wlasnych badan przez udostepnianie we wszelkich formach opracowanych
materialow,

17) prowadzenie dzialan na rzecz utworzenia muzeum i centrum badawczego nad historic i
krytyka^ fotografii,

18)promocj$ i wspieranie nauczania uniwersyteckiego historii sztuki oraz popularyzacji
wiedzy o sztuce,

19)publikacj$ pomocy dydaktycznych (podreczniki, tlumaczenia, antologie tekstow
zrodlowych, plyty CD-ROM itp. w dziedzinie badan nad sztuka^

20) dystrybucj? powyzej wymienionych publikacji,

21) wspieranie badan naukowych,

22) wspolpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarz^dowymi dzialaj^cymi w
zakresie objetym celami Fundacji oraz wspolpraca z muzeami, galeriami i szkolami
artystycznymi.

§ 10

Dla osiajmiecia swoich celow statutewych Fundacja moze rowniez wspierac
dzialalnosc zbiezna^ z celami Fundacji, a takze wspolpracowac z innymi instytucjami,
organizacjami i osobami.

RozdziaJ III

Maj^tek i dochody Fundacji

§ 11

Majatek Fundacji stanowi fundusz zalozycielski przekazany przez Fundatorow w kwocie
pienieznej 4.000 (slownie cztery tysi^ce) zlotych wymieniony w akcie notarialnym
ustanowienia Fundacji, oraz srodki fmansowe, nieruchomosci i ruchomosci nabyte przez
Fundacj^ w toku jej dzialania.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowi^zania calym swoim maj^tkiem.

§ 13



Dochody Fundacji pochodza^ w szczegomosci:

1) z darowizn, spadkow i zapisow;

2) z subwencji i dotacji osob prawnych;

3) ze zbiorek i imprez publicznych;

4) z maj^tku ruchomego i nieruchomego;

5) z praw majatkowych, lokat kapitalowych, dywidend itp.;

6) z odplatnej dzialalnosci pozytku publicznego.

§ 14

Dochody z subwencji, dotacji, darowizn, spadkow i zapisow mogq. bye uzyte na realizacj?
wszystkich celow Fundacji.

§ 15

W przypadku powolania Fundacji do dziedziczenia, Zarzad Fundacji sklada oswiadczenie
o przyj^ciu spadku wprost tylko wowczas, gdy w chwili zlozenia tego oswiadczenia jest
oczywiste, ze Stan czynny maj^tku spadkowego znacznie przewyzsza dlugi spadkowe.

Rozdzial IV

Organy Fundacji i ich organizacja

§ 16

Organami Fundacji s

1) Rada Fundacji

2) Zarzad Fundacji

Rada Fundacji

§ 17

1. Rada Fundacji, zwana dalej ,,Rada/' jest organem o uprawnieniach inicjatywnych,
opiniuj^cych i nadzorczych.

2. W sklad Rady wchodzi od 3 do 15 osob powolywanych i odwolywanych przez
Fundatorow na okres 3 lat kadencji.



I 3, Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodnicz^cego,
wiceprzewodniczacego i sekretarza.

I 4. Rada moze uchwalic regulamin swojej dzialalnosci.

5. Czlonkowie Rady pelnia^ swoje funkcje nieodplatnie. Czlonkom Rady moze przyslugiwac
zwrot uzasadnionych kosztow poniesionych w zwiazku z wykonywaniem czynnosci na
rzecz Fundacji.

6. Posiedzenia Rady zwoluje jej przewodnicz^cy, nie rzadziej niz jeden raz do roku.
W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarzadu lub wyznaczony przez niego inny
czlonek Zarzadu.

7. Czlonkowie Rady Fundacji nie podlegaja Zarzaxlowi Fundacji w zakresie wykonywania
kontroli wewnetrznej lub nadzoru,

8. Czlonkowie Rady Fundacji:

a) nie moga^ bye czlonkami Zarzadu Fundacji ani pozostawac z nimi w stosunku
pokrewienstwa, powinowactwa lub podleglosci z tytulu zatrudnienia,

b) nie moga^ bye osobami prawomocnym wyrokiem za przest^pstwo z winy umyslnej.

§ 18
-

Do kompetencji Rady Fundacji nalezy:

1) ustalanie glownych kierunkow dzialania Fundacji oraz kontrola ich realizacji,

2) inicjowanie przedsi^wzi^c podejmowanych przez Fundacje^

3) zatwierdzanie rocznych planow dzialania Fundacji,

4) opiniowanie wnioskow przedkladanych przez Zarz^d, zwlaszcza w sprawach
majatkowych, w tym przedsi^wzi^c inwestycyjnych,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan z dzialalnosci Zarzadu, w tym bilansu oraz
udzielanie Zarzadowi absolutorium,

6) opiniowanie wieloletnich i rocznych programow dzialania Fundacji,

7) opiniowanie zasad wynagrodzenia czlonkow Zarzadu i pracownikow biura Fundacji,

8) opiniowanie wnioskow o polaczenie lub likwidacj^ Fundacji.

§ 19

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formic uchwal.



2. Uchwaly Rady zapadaj^ zwykla^ wiekszoscia^ glosow, z tym, ze dla ich waznosci
wymagana jest obecnosc co najmniej polowy skladu jej czlonkow, w tym
przewodnicz^cego lub wiceprzewodnicz^cego.

3. Kazdy czlonek Rady ma jeden glos, przy rownej ich liczbie decyduje glos
przewodnicz^cego obrad.

§20

Do udzialu w posiedzeniach Rady Fundacji moga^ bye zaproszone osoby i przedstawiciele
odpowiednich instytucji i organizacji, zwlaszcza tych, ktorych dzialalnosc zbiezna jest
zcelami Fundacji. Ponadto w obradach Fundacji moga^ brae udzial czlonkowie Zarz^du
Fundacji i fundatorzy. Udzial tych osob ma charakter doradczy.

Zarz^d Fundacji

§21

Zarz^d Fundacji, zwany dalej ,,Zarz4dem", sklada si$ z jednej lub najwiecej trzech
osob. Zarz^d wybiera ze swego grona Prezesa, a takze moze wybrac jednego lub
dwoch Wiceprezesow.
Czlonkow Zarz^du powoluj^ i odwoluj^ Fundatorzy na okres 3-letniej kadencji, z tym
ze osoba, ktora piastowala stanowisko Prezesa (Prezeski) Zarzadu przez dwie kolejne
kadencje nie moze bezposrednio potem bye wybrana na to samo stanowisko na
kolejna^ kadencje.
Czlonkostwo w Zarz^dzie Fundacji ustaje z chwil^ odwolania lub smierci. Odwolanie
czlonka Zarzadu nast^puje m.in. w razie:
1) zlozenia rezygnacj i,
2) podjecia pracy, ktorej charakter uniemozliwia nalezyte wykonywanie funkcji

czlonka Zarzadu.
3) niepelnienie obowi^zkow czlonka Zarzadu przez okres dluzszy niz 6 miesiecy.
4) nienalezytego wykonywania funkcji czlonka Zarzadu lub istotnego naruszenia

postanowien statutu Fundacji.
5) choroby powoduj^cej trwal^ niezdolnosc do sprawowania funkcji czlonka

Zarzadu.

§22

1. Zarz^d kieruje dzialalnosci^ Fundacji i reprezentuje j^ na zewn^trz.



Do kompetencji Zarz^du nalezy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie
zastrzezonych do kompetencji Rady Fundacji

3. Pracami Zarz^du kieruje Prezes Zarz^du.

4. Posiedzenia Zarz^du odbywaj^ sie nie rzadziej, niz raz w miesi^cu

5. Czlonkowie Zarz^du moga^ pozostawac z Fundacja^ w stosunku pracy.

6. Czlonkowie Zarz^du mog^, z tytulu pelnienia swych funkcji, bye wynagradzani przez
Fundacje> Wynagrodzenie za prac$ czlonkow Zarz^du okreslaja_ Fundatorzy.
Wynagrodzenie za prace^ czlonka Zarz^du nie moze bye wyzsze niz trzykrotne srednie
wynagrodzenie pracownikow sfery produkcyjnej w gospodarce narodowej.

7. Wynagrodzenia za prac^ czlonkow Zarz^du i pracownikow biura Fundacji b^da^
wyplacane wyl^cznie z wypracowanych srodkow Fundacji

§ 23

Zarzad Fundacji w szczegolnosci:

1) opracowuje projekty wieloletnich i rocznych programow dzialania Fundacji oraz projekty
preliminarzy wydatkow Fundacji;

2) kieruje bieza^ dzialalnosci^ oraz zarz^dza maj^tkiem Fundacji.

3) ponosi odpowiedzialnosc za realizacj? celow statutow>'ch Fundacji oraz wyniki jej
dzialalnosci fmansowej;

4) przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, zapisy i spadki;

5) wyst^puje z wnioskami w sprawach przyst^pienia Fundacji do innych fundacji lub
stowarzyszen;

6) uchwala regulamin biura Fundacji, przyjmuje i zwalnia jego pracownikow oraz ustala ich
wynagrodzenie za prac$;

7) sporz^dza sprawozdania z dzialalnosci Fundacji oraz przedstawia bilans z wnioskiem o
udzielenie pokwitowania do Rady Fundacji;

8) opracowuje wnioski w sprawach zmian Statutu oraz pola_czenia i likwidacji Fundacji.

§ 24

1. Oswiadczenia woli w imieniu Fundacji skladac moze kazdy czlonek Zarz^du
indywidualnie

2. Zarzad podejmuje uchwaly zwykl^ wi^kszosci^ glosow, przy czym dla waznosci uchwal
wymagana jest obecnosc co najmniej polowy jego czlonkow, w tym Prezesa Zarz^du.



Rozdzial V

§ 25

£abrania si?

1) udzielania pozyczek lub zabezpieczania zobowi^zan majajkiem Fundacji w stosunku do
jej czlonkow, czlonkow organow lub pracownikow oraz osobom z ktorymi pracownicy
pozostaj^ w zwi^zku malzenskim albo w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
s^ zwi^zani z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dale] "osobami bliskimi",

2) przekazywania maja_tku Fundacji na rzecz czlonkow, czlonkow organow lub pracownikow

oraz ich osob bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do osob trzecich, w
szczegolnosci jezeli przekazanie to nast?puje bezplatnie lub na preferencyjnych
warunkach,

3) wykorzystywania maj^tku Fundacji na rzecz czlonkow, czlonkow organow lub
pracownikow oraz ich osob bliskich na zasadach innych niz w stosunku do osob trzecich

chyba, ze to wykorzystanie bezposrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4) zakupu na szczegolnych zasadach towarow lub uslug od podmiotow, w ktorych
uczestnicz^ czlonkowie Fundacji, czlonkowie jej organow lub pracownicy oraz ich osob
bliskich.

Rozdzial VI

Zmiana Statutu

§26

Decyzje w sprawach zmiany statutu podejmuje Zarz^d Fundacji z wlasnej inicjatywy lub na
wniosek Fundatorow, w drodze jednomyslnej uchwaly.

Rozdzial VII

Postanowienia koncowe

§27

Fundacja moze - dla efektywnego osi^gniecia celow statutowych - pol^czyc si? z inn<^
fundacjq. Pol^czenie nie moze nastaj)ic, jezeli w jego wyniku moglby ulec istotnej zmianie
celu Fundacji. Decyzj? o pol^czeniu podejmuj^ Fundatorzy na zgodny wniosek Zarzadu
i Rady Fundacji.



0
§28

I . Fundacja ulega likwidacji, jezeli zostaly osiaj^niete cele, dla ktorych zostala powoiana lub
w razie wyczerpania si? srodkow finansowych i maj^tku Fundacji.

I, Decyzj^ o likwidacji Fundacji podejmuje Fundatorzy na zgodny wniosek Zarz^du i Rady
Fundacji.

3. Majatek Fundacji pozostaly po jej likwidacji przekazany zostanie - zgodnie z art. 5 ust. 4
ustawy o fundacjach na cele spoleczne lub gospodarcze zbiezne z celami Fundacji.

§29

Fundacja sklada wlasciwemu ministrowi, to jest Ministrowi Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, coroczme w terminie do 31 marca, sprawozdanie ze swojej dzialalnosci za rok
ubiegly.

§ 30

Fundacja uzyskuje osobowosc prawna^ z chwila^ wpisania do Krajowego Rejestru S^dowego.

Fundatorzy
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