
Statut „Fundacji Kultura Obrazu” 
 
 

Rozdział I. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

 
„Fundacja Kultura Obrazu” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o 
fundacjach oraz postanowieniach niniejszego statutu. 
Fundacja pod nazwą „Fundacja Kultura Obrazu” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Annę Sielską, 
Michała Łuczaka i Krzysztofa Szewczyka, zwanych dalej Fundatorami. 
 

§ 2 
 
Siedzibą Fundacji są Katowice. 
Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
 

§ 3 
 
Fundacja posiada osobowość prawną. 
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 

§ 4 
 
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona. 
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 
 

Rozdział II. 
CELE I ZASADY DZIAŁANIA 

 
§5 

 
Fundacja może tworzyć oddziały, biura, zakłady oraz filie. 
 

§ 6 
 

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i 
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 
 

§ 7 
 
Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we 
współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochody 
osiągane z działalności przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój jej 
działalności gospodarczej. 
 

§ 8 
 
Fundacja została powołana w celu: 
a) wspierania w działaniu twórczym i promocji twórczości fotograficznej autorów z całego świata, 
b) rozpowszechniania fotografii i innych sztuk (również filmu i sztuki audiowizualnej), jako uniwersalnego 
języka umożliwiającego swobodną komunikację ponad granicami i między pokoleniami, 
c) rozwoju edukacji wizualnej dzieci i młodzieży, 



d) stworzenia platformy dla spotkania fotografii z socjologią, etnografią, antropologią i innymi hu-
manistycznymi dziedzinami nauki. 
 

§ 9 
 
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: 
a) organizowanie seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych form działalności 
kulturalno-oświatowej oraz propagowanie i wymianę doświadczeń w zakresie objętym celami Fundacji, 
b) prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej, edukacyjnej oraz promocyjnej w zakresie 
kultury, 
c) współpracę z instytucjami artystycznymi, wydawniczymi i upowszechniania kultury oraz muzeami, 
d) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, organizacjami politycznymi i 
społecznymi oraz pozarządowymi na rzecz rozwoju i popularyzacji kultury, 
e) wspieranie i fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbied-
niejszych. 
 

§ 10 
 

Dla osiągnięcia swoich celów, Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych. 
 

Rozdział III. 
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 
§ 11 

 
Majątek Fundacji stanowią środki finansowe, ruchomości, nieruchomości i inne aktywa nabyte przez 
Fundację. 
 

§ 12 
 

Fundator wyposaża Fundację w kwotę: 1000 zł (tysiąc złotych) stanowiącą Fundusz założycielski. 
 

§ 13 
 

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: 
a) darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych, 
b) dotacji, subwencji i grantów, 
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 
e) dochodów z aktywów i praw majątkowych Fundacji, 
f) odsetek i depozytów bankowych, 
g) dochodów z przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych i innych. 
 

§ 14 
 

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na 
określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim  
przypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie 
towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 
 

Rozdział IV. 
ORGANY FUNDACJI 

 
§ 15 

 
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji. 
 



§ 16 
 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób i powoływany jest na okres 5 lat. 
3. Cały Zarząd jak i poszczególnych jego członków powołuje i odwołuje Fundator w drodze jednomyślnej 
uchwały. 
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się mandatu oraz 
odwołania przez Fundatora. 
5. Prezes kieruje pracą Zarządu, a w razie jego nieobecności zastępuje go członek zarządu wybrany spośród 
pozostałych członków w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez Prezesa Zarządu. 
6. Zarząd Fundacji odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, z tym że nie rzadziej aniżeli co 3 miesiące. 
7. Posiedzenia Zarządu muszą być protokołowane. 
8. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, 
co najmniej połowy ogólnej liczby członków (kworum). Głosowanie tajne odbywa się w sprawach person-
alnych oraz na wniosek choćby jednego z członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga 
głos Prezesa. 
9. Szczegółowe zasady działania Zarządu, zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy ustala 
regulamin zatwierdzony przez Fundatora. 
 

§ 17 
 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek zarządu samodzielnie. 
 

§ 18 
 
Do zakresu działań Zarządu należy: 
a) określenie głównych kierunków działania Fundacji, 
b) dokonywanie zmian Statutu i celów działania Fundacji, 
c) uchwalanie budżetu i rocznych planów działalności, 
d) podejmowanie uchwał o przynależności w innych organizacjach, 
e) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu jej majątku, 
f) decydowanie w innych sprawach Fundacji, 
g) kontrolowanie działalności Fundacji, 
h) kierowanie bieżącymi sprawami gospodarczymi i organizacyjnymi Fundacji, 
i) zarząd majątkiem Fundacji, 
j) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, 
k) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania innych zobowiązań, 
l) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 
ł) uchwalanie regulaminów, 
m) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji. 
 

§ 19 
 

Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani przez Fundację z tytułu pełnionych obowiązków. Wysokość 
ich wynagrodzenia jest zatwierdzana przez Fundatora. Członkowie zarządu mogą zawierać z Fundacją 
umowy o świadczenie usług wykraczających poza czynności zarządu. 
 

Rozdział V. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 20 

 
1. Zmian w statucie dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich 
członków zarządu zaakceptowanej przez Fundatora. 
2. Zarząd przedstawia Fundatorowi treść proponowanej uchwały dotyczącej zmian w statucie. 
3. Fundator po zapoznaniu się z treścią uchwały w terminie 3 dni od dnia otrzymania propozycji uchwały 
Zarządu wyraża pisemną akceptację co do jej powzięcia bądź odrzucenia. W przypadku odrzucenia 



propozycji uchwały Fundator podaje jego przyczyny. 
4. W przypadku akceptacji proponowanej przez Zarząd uchwały Zarząd podejmuje uchwałę w sposób, 
określony w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
5. W przypadku braku akceptacji treści uchwały przez Fundatora Zarząd, aby podjąć uchwałę jest 
zobowiązany do uwzględnienia uwag Fundatora i ponownego przeprowadzenia określonej powyżej 
procedury. 
 

§ 21 
 

Uchwałę o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Zarząd, w obecności wszystkich członków Zarządu, 
większością 2/3 głosów, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Fundatora. 
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Fundacji Zarząd wyznacza likwidatorów, określa sposób 
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Fundacji. 
O ile uchwała o rozwiązaniu nie stanowi inaczej, likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu. 
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Fundacji, nie uregulowanych w Statucie mają 
odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. 
 


