
Fundacja Zbiorów Sztuki Współczesnej  
Muzeum Narodowego w Warszawie 
 
Al. Jerozolimskie 3 
00-495 Warszawa 
 

31 marca 2009 r. 
 
 

SPRAWOZDANIE  ROCZNE 

FUNDACJI ZBIORÓW SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 

MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE 

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 
 
 
 
do § 2 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 8 maja 2001 r. 
Nazwa Fundacji: FUNDACJA ZBIORÓW  SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 

MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE 

Siedziba i adres: Warszawa, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 

 
Data wpisu do KRS i numer KRS-u:  29.04.2002 r.    0000110346 

 

Nr REGON:     012642114 

Zarząd Fundacji:    Kazimierz Stachurski – Prezes Zarządu 
       
       

      Dorota Monkiewicz – Dyrektor Generalny  
       
 

Cele statutowe Fundacji (wg Statutu z dnia 15 stycznia 2004 roku): 
 
Celem statutowym Fundacji jest wspieranie działalności Muzeum Narodowego 

w Warszawie w zakresie poszerzania, przechowywania, udostępniania i 

promocji zbiorów polskiej sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w 

Warszawie. Fundacja realizuje swój cel w szczególności przez: 

- organizowanie i finansowanie zakupów dzieł sztuki współczesnej polskich 

artystów ze szczególnym uwzględnieniem prac powstałych po 1980 roku z 

zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku, grafiki i innych mediów, a takŜe 

- finansowanie publikacji na temat polskiej sztuki współczesnej, opracowań i 

druku katalogu zbiorów i materiałów promocyjnych Fundacji 

- finansowanie organizacji ekspozycji stałych, wystaw czasowych w kraju i za 

granicą w zakresie zbiorów polskiej sztuki współczesnej 



- organizowanie i finansowanie imprez publicznych (koktajli, bankietów, balów 

charytatywnych oraz innych tego rodzaju inicjatyw) w intencji pozyskania 

środków na realizację powyŜszych celów 

    
 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej  

 
Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej, ale moŜe tworzyć oddziały i 

przedstawicielstwa w kraju u za granica 
 

 

3. Informacje o działalności gospodarczej  
 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji  

w załączniku 

 

5.  W okresie sprawozdawczym Fundacja: 

 Dokonała zakupu następujących prac: 

• Julita Wójcik, PejzaŜ unistyczny. Akcja dokamerowa, 2007, film DVD, 7 min. 
44 s. nowy nabytek  

• Julita Wójcik, PejzaŜ unistyczny, 2007, obiekt (sukienka), wys.110 cm nowy 
nabytek , 

• Katarzyna Kozyra, Krzysztof Czerwiński, 1996, fotografia kolorowa, 170 x 240 
cm, wydruk cyfrowy na płycie w 3 częściach, 170 x 240 cm kaŜda, zakup 
ufundowany przez Beatę i Grzegorza Kalinowskich (2008) 

• Ryszard Grzyb, Zdania napowietrzne, 2005, druk, papier, 15 x 10 cm, 130 
sztuk  

• Ewa Partum, Perły, 2006, instalacja konceptualna, flaga (odciski szminki, 
tkanina barwiona fabrycznie); 4 fotografie barwne na duboncie, 37 x 50 cm 
kaŜda, film DVD, nr inw. Dep. 5037/1-6  

 
oraz otrzymała dar od artystki  

• Ewa Partum, Poezja aktywna, 1971-2006, fotografia czarno-biała na 
płycie,69,5 x 52,5 cm, papierowe litery, ksiąŜka: Adam Mickiewicz „Pan 
Tadeusz”, Dar artystki (2006).   

  

 

Fundacja zorganizowała w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawę 
kolekcji pod tytułem „Punkty odniesienia. Kolekcja Fundacji Zbiorów Sztuki 
Współczesnej Muzeum Narodowego W Warszawie” (25 lipca – 30 wrzesnia 2008). 
Wystawie towarzyszyło wydanie katalogu kolekcji. 

 



Ponadto w okresie sprawozdawczym  Fundacja zainicjowała i wsparła 
finansowo badania socjologiczne w Stoczni Gdańskiej, prowadzone przez 
uczestników seminarium prof. Joanny Tokarskiej –Bakir w Collegium Civitas. 

   
6. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 

 
Przychody bieŜącej działalności statutowej:   
W tym:  

z odpisu podatkowego 1% 13.511,00 zł 
darowizny 50.000,00 zł 
odpłatna działalność statutowa 3.935,82 zł 

Razem przychody bieŜącej działalności statutowej  67.446,82 zł 
  
  

Razem pozostałe przychody nie związane z bieŜącą 
działalnością statutową 

 
0.00 zł 

  
Procentowy stosunek dochodów z działalności gospodarczej do 
pozostałych źródeł 

 
0 % 

 
 
 
7. Informacja o poniesionych kosztach na: 
 

a.) Realizację celów statutowych 3.400,00 zł 
b.) Administrację (czynsze, opłaty telefon, pocztowe) 1.008,50 zł 
c.) Działalność gospodarczą 0,00 zł 
d.) Pozostałe koszty 0,42 zł 

Razem poniesione koszty 4.408,92 zł 
 
 
 
 

8. Dane o: 
 

a.) Liczbie osób zatrudnionych w Fundacji  
b.) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację 0,00 zł 
c.) Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom 

zarządu 
 

0,00 zł 
d.) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 3.400,00 zł 
e.) Udzielone przez Fundację poŜyczki pienięŜne 0,00 zł 
f.) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:  

FORTIS BANK POLSKA SA  
Rachunek bieŜący 95 1600 1068 0003 0101 9166 0001 1.986,26 zł 

g.) Wartości nabytych obligacji lub akcji 0,00 zł 
h.) Nabyte nieruchomości 0,00 zł 
i.) Nabyty pozostałe środki trwałe 0,00 zł 
j.) Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji:  

wartość aktywów 398.574,21 zł 
wartość zobowiązań 0,00 zł 

 
 
 



9. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe  
nie dotyczy 

 

10. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych:  

0,00 zł  
 
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana zewnętrzna kontrola. 
 
 
 
Kazimierz Stachurski     Dorota Monkiewicz 
 
 
 
Prezes Zarządu      Dyrektor Generalny 
 


