Statut Fundacji Warsztatów Fotograficznych 2.8
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Fundacja Warsztatów Fotograficznych 2.8, zwana dalej Fundacją działa
na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz
postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Michała Grocholskiego, Sławomira
Mielnika oraz Sławoja Dubiela, zwanych dalej Fundatorami, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Sicińską Kamińską
w
Kancelarii
Notarialnej
w
Opolu,
ul. Tadeusza Kościuszki 15/1, Repertorium A nr 1509/2011.
1.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Opole.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i może działać za
granicą.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa
narodowego.
§4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§5
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
§6
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i
prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów
Fundacji.
§7
Fundacja może tworzyć oddziały, biura, zakłady oraz filie.

§8
Fundacja dla osiągnięcia swoich celów statutowych może zatrudniać instruktorów
za opłatą z konta Fundacji.
§9
Instruktorem wymienionym w § 8 mogą być również Fundatorzy.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 10
Celem Fundacji Warsztatów Fotograficznych 2.8 jest:
1. Wspieranie i promocja twórczości audiowizualnej, w tym fotograficznej
autorów
z całego świata.
2. Upowszechnianie sztuk audiowizualnych, w tym fotografii, jako formy
dokumentu
i sztuki oraz komunikacji i integracji między narodami.
3. Promowanie sztuk audiowizualnych, w tym fotografii na arenie polskiej
i międzynarodowej.
4. Krzewienie kultury i wiedzy fotograficznej oraz dokumentalnej.
5. Rozwijanie świadomości o roli fotografii w społeczeństwie.
6. Promowanie autorów fotografii i ich prac.
7. Organizowanie i prowadzenie kursów i warsztatów fotograficznych.
8. Organizowanie spotkań i festiwali mających na celu szerzenie kultury.
9. Promowanie fotografii w pismach polskich i zagranicznych.
10. Tworzenie i promowanie marketingu wizualnego jako formy sztuki.
11. Współpraca z Oddziałem Opolskim Okręgu Dolnośląskiego Związku
Polskich Artystów Fotografików.
§ 11
Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez:
1. Organizowanie plenerów, seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń,
wystaw
i wernisaży, festiwali oraz innych form działalności kulturalno – oświatowej.
2. Promowanie twórców fotografii w kraju i za granicą.
3. Współpracę z instytucjami artystycznymi, wydawniczymi i instytucjami
upowszechniania kultury.
4. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami
i organizacjami politycznymi i społecznymi oraz pozarządowymi na rzecz

rozwoju
i popularyzacji kultury.
5. Realizację i produkcję materiałów audiowizualnych.
6. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie celów statutowych.
7. Wspieranie i fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i
młodzieży
z rodzin najbiedniejszych.
§ 11a
Fundacja realizuje swoje cele statutowe prowadząc odpłatną i nieodpłatną
działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) nieodpłatnej działalności zapisanej w § 11 pkt 1-7
b) fundacja może także realizować swoje cele przez odpłatną działalność
pożytku publicznego w zakresie wymienionym w § 11 pkt 1,3,5,6
§ 11b
Szczegółowy zakres prowadzonej przez Fundację odpłatnej i nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego określa uchwała Zarządu Fundacji.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 12
1. Fundacja działa w oparciu o plan dochodów i wydatków, uchwalony przez
Zarząd.
2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.100 zł (słownie:
dwa tysiące sto złotych, 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w
toku działania.
3. Na fundusz założycielski składają się: 1.100 zł (słownie: jeden tysiąc sto
złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację celów statutowych oraz
1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) z przeznaczeniem na
działalność gospodarczą.
4. Gospodarkę finansową i ewidencję księgową Fundacja prowadzi zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

e) dochodów z majątku Fundacji
f) odsetek bankowych
g) dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację
wyłącznie na działalność statutową.

jest

przeznaczana

Rozdział IV. Działalność gospodarcza Fundacji
§ 14
1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność
gospodarczą samodzielnie bądź we współpracy z innymi podmiotami w
kraju i za granicą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
74.20.Z Działalność fotograficzna
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.11.Z Wydawanie książek
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.10.A restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
56.30.Z Przygotowanie i podawanie napojów
4. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników
na zasadach określonych odrębnymi przepisami za opłatą ze środków
Fundacji.
Rozdział V. Władze Fundacji

§ 13
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych
b) grantów
c) dotacji i subwencji
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

§ 15
1. Władze Fundacji tworzy Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków, w tym Prezesa.
3. Prezes wybierany jest co dwa lata i może pełnić tę funkcję w kolejnych
kadencjach.
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4.
5.
6.
7.
a)
b)

Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
Pierwszy Zarząd jest trzyosobowy i tworzą go Fundatorzy.
Członkowstwo w Zarządzie ustaje na skutek:
złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa
utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem
sadu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
c) śmierci członka Zarządu.
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

§ 16
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
realizacja celów statutowych
sporządzanie planów pracy i budżetu
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia
dokonywanie zmian w statucie Fundacji

§ 17
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji , w szczególności kontrola
stanu majątkowego Fundacji
c) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji
Fundacji
§ 18
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie
pocztą elektroniczną.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów,
jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku
równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą otrzymywać
wynagrodzenie, którego wysokość określają Fundatorzy.

Rozdział VI. Sposób reprezentacji
§ 19
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z
wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu
samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu
działających łącznie, w tym Prezesa.
Rozdział VII. Postanowienia końcowe
§ 20
1. Zmian w statucie dokonuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów.
2. Zmiana statutu nie może powodować istotnych zmian celów Fundacji.
§ 21
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona, w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku lub
na skutek decyzji Zarządu Fundacji.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. kultury i
dziedzictwa narodowego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów.
4. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji
przeznacza się na cele z zakresu opieki i pomocy społecznej, ochrony
zdrowia, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, nauki, ochrony środowiska
lub ochrony zabytków. O ich szczegółowym przeznaczeniu decyduje
Zarząd Fundacji.
§ 22
Zabrania się członkom organów statutowych Fundacji:
1. Pobierania pożyczek z Fundacji, a Fundacji udzielania pożyczek lub
zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
członków organów statutowych lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stopniu
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do
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drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych poniżej osobami bliskimi.
2. Przekazywania majątku Fundacji w trakcie jej trwania i po jej likwidacji na
rzecz członków organów statutowych lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów statutowych lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Fundacji.
§ 23
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem zarejestrowania uchwały
Zarządu Fundacji z dnia 28.02.2013 roku w rejestrze Stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 24
Wszystkie prawa i obowiązki, które powstały na podstawie statutu z dnia.
03.06.2011 r. są tożsame z prawami i obowiązkami niniejszego statutu.
Opole, 28.02.2013 r.
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