
Statut Fundacji Instytut Fotografii i Filmu 
(tekst jednolity z dnia 30.11.2018 r.) 

 
 

 
ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 

§ 1 
Fundacja pod nazwą „Instytut Fotografii i Filmu", zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Przemysława 
Walochę i Rafała Orlickiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym, repetytorium A numer 6423/2015, 
sporządzonym dnia 29.07.2015 przez zastępcę notariusza Oskara Knuplerza zastępującym notariusza Ewę 
Knuplerz w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ul. Żółkiewskiego 24, i działa na podstawie Ustawy z dn. 6 
kwietnia 1984r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.  
 
 

§ 2 
1. Fundacja posiada osobowość prawną.  
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego. 
3. Czas trwania fundacji jest nieograniczony. 
4. Siedzibą Fundacji jest Kraków. 
5. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami. 

 
 

§ 3 
1. Nazwa Fundacji to „Fundacja Instytut Fotografii i Filmu”.  
2. Fundacja może używać nazwy skróconej „Instytut Fotografii i Filmu”. 
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach 

obcych. 
 
 

§ 4 
1. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały terenowe, zakłady, filie lub przedstawicielstwa, może łączyć 

się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład stowarzyszeń w kraju i za granicą. 
2. 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.  
3. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej, zakres oraz sposób jej prowadzenia zostanie uregulowany 

uchwałą Zarządu.  
 
 

§ 5 
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, dyplomy, medale i odznaki oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów 
fundacji. 

 
 
 

ROZDZIAŁ II: MISJA, CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 
 

 
§ 6 

Fundacja Instytut Fotografii i Filmu została powołana, aby prowadzić działalność oświatowo-kulturalną, 
szczególnie w zakresie tworzenia, organizowania i wspierania sztuki audiowizualnej jak i innych przejawów 
aktywności twórczej oraz wspierania talentu, promocji i pomocy w rozwoju kariery jej twórców. 
 



§ 7 
Celami Fundacji są:  
 
1. Organizowanie, wspieranie i promocja twórczości audiowizualnej i innych przejawów aktywności twórczej, jej 

autorów z Polski i całego świata. 
2. Podniesienie poziomu edukacji i kwalifikacji w zakresie twórczości audiowizualnej, i innych przejawów 

aktywności twórczej. 
3. Działalność charytatywna na rzecz twórców i twórczości audiowizualnej. 
4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
5. Działalność na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych oraz „małych ojczyzn”. 
6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
8. Wspomaganie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie kultury, sztuki, 

rękodzieła i rzemiosła. 
9. Wspieranie uzdolnionych artystycznie młodzieży i dzieci. 
10. Wspieranie seniorów w ich działaniach twórczych i edukacji artystycznej. 
11. Rozwój kultury, sztuki oraz ochrona dziedzictwa narodowego jak i światowego dziedzictwa kulturowego. 
12. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego jak i wytworów antropogenicznych. 
13. Turystyka i krajoznawstwo. 
14. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania 

wspomagające rozwój demokracji. 
15. Promocja i organizacja wolontariatu. 
16. Promocja regionów Polski w Polsce i za granicą. 
17. Promocja Polski i Europy na świecie. 
18. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

 
 

§ 8 
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:  
 
1. Organizowanie seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń, wystaw, festiwali, happeningów, projektów 

twórczych jak również innych form działalności kulturalno-oświatowej oraz propagowanie i wymianę 
doświadczeń w zakresie objętym celami Fundacji. 

2. Promowanie i wspieranie w kraju i za granicą twórców audiowizualnych oraz innych, których działalność jest 
zbieżna z celami Fundacji. 

3. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami artystycznymi, edukacyjnymi, 
wydawniczymi, organizacjami politycznymi, społecznymi i pozarządowymi oraz innymi podmiotami, w kraju i 
za granicą. 

4. Przygotowanie, realizację, produkcję, promocję i eksploatację utworów audiowizualnych i innych wytworów 
działalności artystycznej i twórczej, jak również prowadzenie działalności wydawniczej i innej służącej 
publikacji i rozpowszechnianiu tychże utworów. 

5. Organizowanie i prowadzenie działalności w obrębie aktywności turystycznej, krajoznawczej, rekreacyjnej i 
ekologicznej. 

6. Fundowanie stypendiów i wspieranie uzdolnionej młodzieży i dzieci szczególnie z rodzin najbiedniejszych, 
seniorów oraz dotkniętych wykluczeniem społecznym.  

7. Tworzenie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie objętym celami Fundacji. 
 
 

§ 9 
Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. Zakres działalności odpłatnej i 
nieodpłatnej reguluje uchwała Zarządu.  

 
 

§ 10 
Dla osiągnięcia celów statutowych, Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych.  



ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 
 

 
§ 11 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2100 zł (dwa tysiące sto złotych) oraz inne mienie 
nabyte przez Fundację w toku działania.  

2. Na realizację celów Fundacji, Fundatorzy przeznaczają kwotę 1100 zł (słownie: tysiąc sto złotych), zaś na 
prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację, Fundatorzy przeznaczają dodatkowo kwotę 1000 zł 
(słownie: tysiąc złotych).  

 
 

§ 12 
Dochody Fundacji, uzyskiwane w kraju i za granicą, mogą pochodzić z:  
 
1. Darowizn, spadków i zapisów.  
2. Dotacji, subwencji i grantów.  
3. Dochodów ze zbiórek publicznych.  
4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.  
5. Dochodów z aktywów i praw majątkowych Fundacji.  
6. Odsetek i depozytów bankowych.  
7. Wpływów z działalności statutowej.  
8. Dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.  

 
 

§ 13 
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową określoną w 
rozdziale II niniejszego Statutu.  

 
 
 

ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI 
 
 

§ 14 
Organami Fundacji są:  
 
1. Konwent Fundatorów. 
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 
3. Komisja Rewizyjna.  

 
 

Konwent Fundatorów 
 

§ 15 
W skład Konwentu Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy, lub osoby, którym dany Fundator pisemnie 
przekazał wykonywanie przysługujących mu obowiązków, z prawem dalszego przekazywania w tej samej formie. 
Konwentowi Fundatorów przewodniczy Przewodniczący Konwentu Fundatorów, wybrany przez ten Konwent na 
okres wskazany w akcie wyboru. W przypadku śmierci Fundatora uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie 
dla Fundatora, wykonuje jego pełnoletnie dziecko, bądź działające łącznie pełnoletnie dzieci.    
 
 

§ 16 
Uprawnienia Konwentu Fundatorów określają postanowienia niniejszego statutu.  W szczególności, Konwent 
Fundatorów:  
 
1. Określa kierunki i plany działalności statutowej i gospodarczej Fundacji.  



2. Powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji zgodnie z postanowieniami § 21 pkt 1, 3 i 5. 
3. Powołuje Komisję Rewizyjną dla sprawowania kontroli gospodarki finansowej Fundacji oraz kontroli 

wewnętrznej, zgodnie z postanowieniem § 25 pkt 1, 2. 
4. Ustala kwotę środków finansowych przeznaczonych na działalność gospodarczą Fundacji.  
5. Może określić wynagrodzenie Prezesa Zarządu Fundacji oraz innych członków Zarządu lub członków 

Konwentu Fundatorów za wykonywanie czynności na rzecz Fundacji. 
6. Wyraża uprzednią zgodę na nawiązywanie i rozwiązywanie przez Zarząd stosunku pracy na stanowiskach 

określonych przez Konwent. 
7. Na wniosek, bądź po zasięgnięciu opinii Zarządu podejmuje jednogłośnie decyzje w przedmiocie zmiany 

Statutu Fundacji, co szczegółowo opisuje § 31 niniejszego Statutu. 
 
 

§ 17 
Konwent Fundatorów podejmuje uchwały na posiedzeniach lub drogą pisemną. Uchwałę można podjąć bez 
posiedzenia, jeżeli wszyscy Fundatorzy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte, albo 
pisemne głosowanie; w tym ostatnim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Statutu 
odnoszące się do podejmowania uchwał na posiedzeniach.   
 
 

§ 18 
Posiedzenia Konwentu Fundatorów zwoływane są na wniosek każdego z Fundatorów lub na umotywowany 
wniosek złożony przez Zarząd Fundacji bądź Komisję Rewizyjną, nie rzadziej niż raz do roku. 
 
 

§ 19 
Uchwały Konwentu Fundatorów mogą być powzięte, jeżeli:   
 
1. Wszyscy Fundatorzy zostali zaproszeni.  
2. W posiedzeniu biorą udział wszyscy Fundatorzy. 

 
 

§ 20 
Uchwały Konwentu Fundatorów zapadają jednogłośnie. 

 
 
 

Zarząd Fundacji 
 

§ 21 
1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków w tym Prezesa i Wiceprezesa powołanych przez Konwent 

Fundatorów na trzyletnią kadencję. 
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję. 
3. Fundator może zostać członkiem Zarządu a w skład pierwszej kadencji Zarządu wchodzą wszyscy Fundatorzy.  
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci, choroby powodującej trwałą 

niezdolność do sprawowania funkcji, utraty praw publicznych, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.  
5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Konwent Fundatorów przed upływem kadencji w drodze 

jednogłośnej uchwały. 
6. Zarząd w drodze uchwały na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu Prezesa i Wiceprezesa 

Zarządu.  
7. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  
8. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.  
9. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Radę Programową bądź Zespół Programowy, złożony z osób 

skupionych wokół idei Fundacji.    
10. Tryb działania Zarządu Fundacji określa uchwalony przez niego Regulamin.  

 



§ 22 
1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionej przez siebie funkcji. 
2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

 
 

§ 23 
Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do 
kompetencji innym organom lub jednostkom organizacyjnym, a w szczególności: 
 
1. Kierowanie działalnością Fundacji. 
2. Realizacja celów statutowych. 
3. Sporządzanie planów pracy i budżetu. 
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji. 
5. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz. 
6. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia. 
7. Organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji. 
8. Składanie wniosków o zmianę statutu do Konwentu Fundatorów. 
9. Uchwalanie regulaminów. 
10. Przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych. 
11. Wnioskowanie do Konwentu Fundatorów o połączenie lub likwidację Fundacji. 

 
 

§ 24 
Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji zarówno Komisji 
Rewizyjnej jak i Konwentowi Fundatorów. 
 
 
 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 25 
1. Komisja Rewizyjna powołana jest przez Konwent Fundatorów do sprawowania kontroli nad działalnością 

Fundacji na czas nieoznaczony. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do trzech osób w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, 

którego wybiera ze swojego składu w drodze uchwały na pierwszym posiedzeniu. 
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub na 

wniosek złożony przez Zarząd Fundacji bądź Konwent Fundatorów, nie rzadziej niż raz do roku. 
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane przy obecności co najmniej dwóch jej członków, zwykłą 

większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 
 

 
§ 26 

Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 
 

1. Kontrola całokształtu działalności Fundacji, w tym wykonywania przez Zarząd uchwał Konwentu. 
2. Kontrola zgodności działalności Zarządu ze Statutem. 
3. Przedkładanie Zarządowi swojego stanowiska, co do oceny wykonywania uchwał Konwentu przez Zarząd oraz 

co do zgodności jego działalności ze statutem.   
4. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i rocznego sprawozdania finansowego. 
5. Zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd.  
6. Wnioskowanie do Konwentu Fundatorów o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie 

jego bezczynności. 
7. Komisja Rewizyjna obowiązana jest złożyć Konwentowi Fundatorów coroczne sprawozdanie ze swojej 

działalności. 
 

 



§ 27 
1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z datą odwołania przez organ uprawniony do powołania członków 

Komisji Rewizyjnej.   
2. Członkostwo w Komisji wygasa na skutek: dobrowolnego  wystąpienia,  zgłoszonego  pisemnie  do  

Przewodniczącego Konwentu Fundatorów, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, śmierci członka. 

 
 

§ 28 
1. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  Fundacji  nie  są  i  nie  mogą  być  członkami  organu  zarządzającego ani nie 

pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 
lub podległości służbowej. 

2. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą  być  skazani  prawomocnym  wyrokiem  za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Z wyjątkiem przewidzianym w pkt 4 członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.   
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 
poprzedni.  

 
 
 

ROZDZIAŁ V: SPOSÓB REPREZENTACJI  
 
 

§ 29 
1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie. 
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3 może składać każdy Członek Zarządu 

samodzielnie. 
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji o zaciągnięciu zobowiązań finansowych mogą składać samodzielnie 

Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu. 
 

 
 

ROZDZIAŁ VI: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 
 
 

§ 30 
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, 

wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: 

a) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 
b) 74.20.Z Działalność fotograficzna 
c) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 
d) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 
e) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 
f) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 
g) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 
h) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
i) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
j) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 
k) 63.12.Z Działalność portali internetowych 
l) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 
m) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania  
n) 32.40.Z Produkcja gier i zabawek 
o) 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
p) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 



ROZDZIAŁ VII: ZMIANA STATUTU 
 
 

§ 31 
1. Zmiana statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Konwentu Fundatorów.  
2. Zmiana statutu może dotyczyć wszystkich zapisów umieszczonych w statucie.  
3. Zmiana statutu może obejmować zmianę celów działalności Fundacji.  
4. Konwent Fundatorów w obecności wszystkich swoich członków podejmuje jednogłośnie uchwały dotyczące 

zmian statutu. 
 
 

 
ROZDZIAŁ VIII: LIKWIDACJA FUNDACJI  

 
 

§ 32 
1. O likwidacji Fundacji na skutek zrealizowania jej celów lub wyczerpania środków decyduje Konwent 

Fundatorów.  
2. Konwent Fundatorów w obecności wszystkich swoich członków jednogłośnie podejmuje uchwałę dotyczącą 

likwidacji Fundacji. 
3. Jeżeli Konwent Fundatorów w uchwale, o rozwiązaniu Fundacji, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji 

przeprowadza Zarząd.  
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na cele pożytku publicznego, wskazanym przez 

Konwent Fundatorów organizacjom pozarządowym działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji. 

 
 


