
Warszawa, dnia 24 kwietnia 2077 r.

NR RIK 58/2005

Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie

Odpis skr6cony

z rejestru instytucji kultury prowadzonego
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Napodstau,ie rozporzqdzenia Ministra Kultury i DziedzictwaNarodowego z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie sposobu prowadzenia i udostgpniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. poz. 189),
wz,uiqzkuzart. llust. l,3i4ustawyzdnia25paidziernikalgglr.oorganizowaniuiprowadzeniu
dzialalnoici kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. pol.406, z 2014 r. po2.423, z 2015 r. poz.337 i 1505
oraz z 2016 r. poz. 1020), wydaje sig odpis z rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Ministra
Kultury i Dziedzictuva Narodowego, obejmujqcy dane wymienione w l<sigdze rejestrowej RIK 58/2005.

DZIAI. PIE RII/SZY _ OZNACZENIE INS TYTUCil KULTURY

Pelna i skrdconu nazwa inslttucji kaltary: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. ------------------

Przedmiot dzialalnoici instytucji kultury: Ukazanie dorobku i przemian sztuki i kultury polskiej XX
i XXI wieku w kontekscie migdzynarodowym oraz prezentacja znaczqcych zjawisk migdzynarodowej
sztuki wsp6lczesnej, w szczeg1lnoici przez: I) gromadzenie zbiordw i material6w dokumentacyjnych
w statutowo olcreSlonym zalcresie; 2) katalogowanie i naukowe opracow))wanie zgromadzonych
zbior6w; 3,) udostgpnianie zgromadzonych zbior6w; 4) prowadzenie dzialalnoici wystawienniczej,
promocyjnej, edukacyjnej, badawczej; 5) przechovvywanie zgromadzonych zbior6w, w warunkach
zapewniaiqcych im wlaiciwy stan zachowania i bezpieczeristwo, oraz magazynowanie ich w spos6b
dostgpny do cel6w naukowych; 6) zabezpieczanie i konserwacjg posiadanych zbior6w; 7) uiyczanie
i przyimou,anie w depozyt zbiordw zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami; 8) opracowywanie,
wydawanie i rozpowszechnianie publikacji z zakresu swojej dzialalno1ci; 9) inspirowanie
i prowadzenie dzialalnoSci upowszechniania kultury; l0) organizowanie lub wspdlorganizowanie
spotkari, zjazd1w i konferencji, nviqzanych z zalwesem swojej dzialalnoSci; I l) realizowanie
w zalcresie objgtym przedmiotem dzialonia Muzeum nagrari filmowych, telewizyjnych, innych form
medi6w cyJrowych, a takze performens6w oraz akcji artystycznych. -----------

Siedziba i adres instytucji kultury: ul. Pariska 3; 00-124 Warszawa.

Oznaczenie organi*atora i aktu o utworzeniu instytucji kultury: Minister Kultury i Dziedzictwa' Natodoryego i Miasto Stoleczne Warszawa. Zarzqdzenie Nr 6 Ministra Kultury z dnia 29 kwietnia
2005 r. w';prawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. (Jmowa
w sprawie prowadzenia jako wsp6lnej instytucji kultury - Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,' zswarta w l[larszcrwie dnia 30 paldziernika 2006 r. pomigdzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodorufo orMictstem Stolecznym Warszawa. Muzeum Sztuki Nowoczesnei w Warszawie stalo sig
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od dnic 30 pa:2dziernika 2006 r. wsphlnq instytucjq dwdch organizator\w; Ministra Kultury
i Dziedzictwq Narodowego i Miasta Stolecznego Warszawa. Aneks Nr I do (Jmowy z dnia
30 paidziernika 2006 r. w sprawie prowadzenia jako wsp6lnej instytucji kultury - Muzeum Sztuki
Nowoczesnei w Warszawie - podpisany w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r. Aneks Nr 2 do Umowy
z dnia 30 paidziernika 2006 r. w sprawie prowadzenia jako wsp6lnej instytucji kultury - Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie - podpisany w Vf/arszawie w dniu ]0 wrzeSnia 2013 r. Anelcs nr 3 do
Umowy z dnia 30 paidziernika 2006 r. w sprawie prowadzenia jako wspillnej instytucji kuttury -
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie - podpisany w Warszawie w dniu 3 listopada 2015 r.----

Nuzwa podmiotu, z ktdrym organilator wspdlnie prowadzi instytucje kultury: Miasto Stoleczne
l[/arszawa.

Cyfron'y identyJikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej: REGON;
I 401 87435

DZIAI. DRUGI _ ORGANIZACJA INSTYT(ICJI KTILTTJRY

Informacja o zloieniu do rejestru statutui Zarzqdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia lB v'rzeinia 2013 r. zmieniajqce zarzqdzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum
Sztuki Nowoczesnej

Imig i nazwisko dyrektora instytucji kultary i jego zastgpctiw lub oznaczenie osoby fizycznej tub
prawnei, ktdrej powierzono zarzqdzanie instytucjq kultury: Joanna Mytkowskn - dyrektor, Marcel
Andino Velez - zastgpca dyrektora ds. rozwoju.

Imiona i nazwiska pelnomocnikdw instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynnoici
prawnych w imieniu inslytucji oraz zakres ich upowaZniefi: Marcel Andino Velez - zastgpca
dyrehora ds. rozwoiu - do jednoosobowego reprezentowania Muzeum w zalcresie czynnoici zwyklego
zarzqdu nviqzanych z bie2qcq dzialalnoiciq Muzeum. W ramach umocowania pelnomocnik
umocowqn), iest w szczegdlnoici do: a) dokonywania w imieniu Muzeum czynnoici prawnych z
zakresu nvyHego zarzqdu, w tym do skladania oiwiadczeri woli w zalcresie jego prow i obowiqzkdw;
b) skladania w imieniu Muzeum oSwiadczeri wiedzy; c) reprezentowania Muzeum we wszelkich
postgpowaniach przed sqdami powszechnymi, Sqdem Najwy2szym, sqdami administracyjnymi,
organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej, a tak2e do udzielania pelnomocnictwa
procesowego w tym zalwesie. Pelnomocnictwo nie obejmuje umocowania do reprezentowania Muzeum
w zalcresie czynnoici ntiqzanych z procesem inwestycyjnym polegajqcym na budowie nowej siedziby
dla Muzeum i Teatru Rozmaitoici. Pelnomocnictwo wygasa z chwilq jego odwolania lub ronviqzania
stosunku pracy. Mikolaj Mundzik - zastgpca dyrektora ds. inwestycji - do jednoosobowego
reprezentowania Muzeum w zalcresie czynnoici nvyHego zarzqdu a,viqzanych z procesem
inwestycyjnym polegajqcym na budowie nowej siedziby Muzeum i Teatru Rozmaitoici. W ramach
umocowania pelnomocnik jest umocowany w szczeghlnoici do; a) dokonywania w imieniu Muzeum
czynnoici prawnych z zakresu nuyldego zarzqdu, w tym do s&adania oiwiadczeri woli w zalcresie jego
praw i zobowiqzari majqtkowych, b) skladania w imieniu Muzeum oiwiadczeri woli i wiedzy, c)
reprezentowania Muzeum we wszelkich postgpowaniach przed sqdami powszechnymi, Sqdem

-'Nqiwy2szym, sqdami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej,
o 7&2e.udzielania pelnomocnictwa procesowego w powy|szym zakresie. Pelnomocnictwo zostaje
udzieloib,na czas ii"ornocrony od dnia 2 luigo ZOIS ,. Pelnomocnictwo wygasa z chwilq jego
odwrilqnia\tub rozwiqzania stosunku pracy. Sebastian Cichocki - kierownik dzialu programowego i
realizacji Wstaw - do jednoosobowego reprezentowania Muzeum w zakresie czynnoici ,ryffirgo
zarzqd4, niiqzanych z dzialalnoiciq progr(tmowq Muzeum i realizacjq ,yito*. V[/ ramach
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umocowania pelnomocnik jest umocowany w szczeghlnoici do; a) dokonywania w imieniu Muzeum
czynnoici prawnych z zaltesu zwyklego zarzqdu, w tym do skladania oiwiadczeyi woli w zalvesie jego
prow i zobowiqzari majqtkowych, b) sHadania w imieniu Muzeum oiwiadczeri wiedzy.
Pelnomocnictwo nie obejmuje umocowania do reprezentowania Muzeum w zalvesie czynnoici
zwiqzanych z procesem inwestycyjnym polegajqcym na budowie nowej siedziby dlq Muzeum i Teatru
Rozmaitoici. Pelnomocnictwo wygaso z chwilq jego odwolania lub ronviqzania stosunku prqcy.
Malgorzata Lawrowska von Thadden- pelnomocnik ds. strategii instytucji - pelnomocnictwo do
jednoosobowego reprezentowania Muzeum w zalwesie skladania w imieniu Muzeum wszelkich
oiwiadczefi woli i wiedzy, w szczeghlnoici do dokorymania w imieniu Muzeum czynnoici prawnych z
zalvesu zwyklego zarzqdu, w tym do skladania oiwiadczeri woli w zalvesie jego praw i zobowiqzari
majqtkowych. Pelnomocnictwo zostalo udzielone na czcts nieolveilony, wygasa z chwilq jego
odwolania lub z chwilq ronuiqzania stosunku pracy

Nazwa oraz siedziba wyodrgbnionych jednostek organizacyjnych inslytucji kultury i ich cyfrowe
identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej :

DZIAL TRZECI _ MIENIE INSTYTUCJI KALTURY

Informacja o zloienia do rejestru rocznego sprawozdania ftnansowego: Zlo2ono sprawozdanie
za 2015 r. zatwierdzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Informacja o obciqieniu Srodkdw trwalych instytucji kultury ogranicTonymi prawami rT,ecsowymi:

DZAL CZIYARTY - PO4CZENIE, PODZIAL I LIKWIDACJA INSTYTUCJI KULTURY

Informacja o polqczeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury:

Imig i nazwisko likwidatora:
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