Załącznik do uchwały nr 5/2019
STATUT FUNDACJI INKUBATOR FILMOWY
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.

§1
Fundacja Inkubator filmowy, zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona jest przez
Fundatorów Bartłomieja Balę i Tomasza Langnera, zwanych w dalszej części Fundatorami, aktem
notarialnym
sporządzonym
przez
notariusza
Annę
Mańkę
w kancelarii notarialnej w Gliwicach, pod adresem: 44-100 Gliwice, Rynek 6 w dniu 15.10.2019 r.,
repertorium A nr 2730/2019.
Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego dotyczących fundacji oraz
postanowień niniejszego statutu.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.

Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.

§2

§3
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, niemniej w ramach działań statutowych
Fundacja może prowadzić również działalność poza granicami RP.
Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony.

§4

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

§6

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
Celem Fundacji jest:

§7

1. Działalność w zakresie wspierania i rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, w szczególności kinematografii;
2. Działalność na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów m. in. poprzez integrację społeczną i
zawodową określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób, tj.: zatrudnienie co
najmniej
50%
osób
bezrobotnych/osób
z niepełnosprawnościami/osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o
zatrudnieniu socjalnym/osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
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4. Działalność na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym;
5. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych;
6. Działalność charytatywna;
7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
8. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW FUNDACJI
§8
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1.
Prowadzenie
działalności
organizacyjnej,
naukowo-technicznej
i
kulturalnej,
w szczególności inspirowanie i popieranie badań, projektów i realizacji sprzyjających rozwojowi kultury
i dziedzictwa kulturowego;
2.

Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów i warsztatów;

3.

Przyznawanie nagród oraz stypendiów utalentowanym twórcom, naukowcom;

4.

Wspieranie finansowe i organizacyjne osób bądź instytucji zajmujących się kulturą, sztuką, sportem lub
działalnością naukową, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;

5.

Realizowanie projektów edukacji kulturalnej i artystycznej, w szczególności filmowej;

6.

Działania na rzecz rozwoju kultury, sztuki i nauki;

7.

Organizowanie / współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, w szczególności festiwali i koncertów
muzycznych;

8.

Produkcję i sprzedaż nagrań muzycznych i filmowych;

9.

Działania na rzecz rozwoju kultury, sztuki i nauki;

10.

Wsparcie niezależnych produkcji filmowych o wysokich walorach artystycznych;

11.

Edukację na rzecz rozwoju filmu w Polsce;

12.

Edukację dzieci i młodzieży za pomocą narzędzi audiowizualnych;

13.

Dofinansowanie artystycznych projektów audiowizualnych;

14.

Promocję sztuki audiowizualnej;

15.

Pomoc w zakresie organizacji produkcji filmowej;

16.

Tworzenie odpowiednich warunków dla okresu rozwoju scenariusza;

17.

Wsparcie w budowaniu spójnej wizji projektu filmowego;

18.

Organizację konkursów popularyzatorskich;

19.

Organizację pokazów filmowych;

20.

Tworzenie materiałów, narzędzi audiowizualnych pomagających w edukacji;

21.

Tworzenie kampanii społecznych mających na celu edukację, promocję dobrych nawyków;

22.

Kreowanie bodźców kulturotwórczych;

23.

Działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;
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24.

Prowadzenie badań, analiz oraz działalności wydawniczej;

25.

Inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów między przedstawicielami różnych krajów, społeczności i
związków wyznaniowych, które służyć mają nawiązaniu współpracy, wsparciu rozwoju ekonomii
społecznej, demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, miejsc pracy, edukacji, zapobieganiu
nierównościom społecznym;

26.

Aplikowanie do innych instytucji, w tym Unii Europejskiej, o fundusze i dotacje na wsparcie celów
statutowych Fundacji;

27.

Wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym (zwłaszcza pozostającym długotrwale bez pracy), osobom
niepełnosprawnym, osobom starszym, dzieciom i młodzieży oraz wszystkim osobom potrzebującym
wsparcia i pozostającym w trudnej sytuacji życiowej poprzez tworzenie i wspieranie tworzenia miejsc
pracy w obszarze szeroko rozumianej kultury;

28.

Integrację społeczna i zawodową określonych kategorii osób wyrażoną poziomem zatrudnienia tych
osób, tj.: zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych;

29.

Inicjowanie i budowanie partnerstw, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na integrację społeczną,
wspieranie uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji;

30.

Współpracę z organizacjami i instytucjami samorządowymi, naukowymi, społecznymi, organizacjami
pozarządowymi, instytucjami państwowymi oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie wymiany
informacji, doświadczeń, realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz udzielania pomocy w obszarze celów
działania Fundacji.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§9

1.
2.
3.
a.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych
przepisach.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
jej celów, o których mowa w § 7.
W celu realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w
zakresie:
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

b.

59.12.Z
Działalność
postprodukcyjna
i programami telewizyjnymi

związana

z

filmami,

nagraniami

c.

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

d.

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

e.

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

f.

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

g.

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

h.

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

i.

74.20.Z Działalność fotograficzna

j.

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

wideo

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
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1.

2.
a.

§ 10
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych), z czego 1000 zł
(tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą Fundacji oraz inne mienie nabyte przez
Fundację w toku działania.
Składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji mogą pochodzić z:
darowizn, spadków i zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji
przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

b.

subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych oraz grantów;

c.

zbiórek i imprez publicznych;

d.

wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów
wartościowych;

e.

dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;

f.

dochodów z działalności gospodarczej;

g.

dochodów z praw majątkowych nabytych w toku działalności;

h.

dochodów z dobrowolnych świadczeń Fundatora;

i.

nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację;

j.

zaciągniętych pożyczek;

k.

przychodów z odpłatnej działalności statutowej;

l.

nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd;

m.

majątku własnego Fundacji;

3.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych
bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

4.

Dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową oraz
w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego
prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.

ORGANY FUNDACJI
§ 11
1.

Fundatorzy powołują i odwołują Radę Fundacji.

2.

Fundatorzy określają limity wynagrodzeń kadry zarządzającej Fundacji.

3.

Organami Fundacji są:

a.

Rada Fundacji, w dalszej części statutu zwana „Radą”,

b.

Zarząd Fundacji, w dalszej części statutu zwany „Zarządem”.
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§ 12
1.

Rada jest organem kontrolnym oraz doradczym Fundacji stanowiącym w sprawach przewidzianych w
statucie.

2.

Rada składa się z minimum 2 osób.

3.

Członków składu Rady powołują Fundatorzy.

4.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje
ją na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

5.

Członkostwo Rady ustaje w skutek:

a.

odwołania z ważnych przyczyn;

b.

śmierci członka Rady;

c.

utrata pełnej zdolności do czynności prawnych;

d.

pisemnego zrzeczenia się członkostwa;

e.

objęcia funkcji członka Zarządu.

6.

Członka Rady mogą odwołać Fundatorzy lub Rada. Rada podejmuje decyzję o odwołaniu członka Rady,
w trybie jednogłośnie przyjętej uchwały przez pozostałych członków Rady.
§ 13

1.

Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniu co najmniej raz w roku. Radę zwołuje Przewodniczący Rady lub
Fundator.

2.

Fundatorom przysługuje prawo do udziału w obradach Rady, wraz z prawem do zgłaszania spraw pod
obrady.

3.

Fundatorzy powinni zostać zawiadomieni o terminie zebrania Rady, w taki sam sposób
i na tych samych zasadach co członkowie Rady.

4.

Porządek obrad Rady ustala zwołujący. Porządek zostaje uzupełniony o sprawy zgłoszone przez członka
Rady lub Fundatora w trakcie posiedzenia. Rada nie może odmówić powzięcia uchwały w sprawie
zgłoszonej przez członka Rady lub Fundatora.

5.

Rada Fundacji podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje
głos przewodniczącego. Dla ważności uchwał niezbędna jest obecność połowy członków Rady. Rada
Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

6.

W razie niedyspozycji, członek Rady ma prawo powołać wyznaczonego przez siebie pełnomocnika do
reprezentowania go w Radzie.

7.

Rada może uchwalić swój wewnętrzny Regulamin.
§ 14

1.

Do zadań Rady należy w szczególności:

a.

Kontrola działalności Fundacji;

b.

Rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;

c.

Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi;
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d.

Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji;

e.

Zatwierdzenie projektu Regulaminu działania Zarządu;

f.

Uchwalenie opinii co
z wykonania tych planów.

2.

Każdy członek Rady ma prawo kontroli działalności Fundacji, w tym celu sam lub
z upoważnioną przez siebie osobą, może w każdym czasie przeglądać dokumenty Fundacji, sporządzać
bilans lub żądać wyjaśnień od Zarządu.

3.

Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentów,
o których mowa w §14 pkt. 2, jeżeli mogłaby z tego wyniknąć szkoda dla Fundacji lub wiązałoby się to
z naruszeniem chronionej prawnie tajemnicy. W sytuacji odmowy, Zarząd jest zobowiązany do
udzielenia uzasadnienia swojej decyzji na piśmie, w terminie 14 dni od otrzymaniu wniosku o dostęp
do informacji lub dokumentów.

do

planów

działania

tworzonych

przez

zarząd

oraz

ocen

§ 15
1.

Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu.

2.

Fundatorzy mogą być członkami zarządu. Fundator może pełnić funkcję Prezesa Zarządu.

3.

Fundatorzy powołują Zarząd Fundacji.

4.

Fundatorzy wybierają Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu.

5.

Zarząd jest powoływany na 5 letnią kadencję.

6.

Te same osoby mogą być powoływane do Zarządu na kolejne kadencje.

7.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację.

8.

Zarząd przygotowuje i uchwala projekt Regulaminu działania zarządu, który następnie Prezes Zarządu
przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia.

9.

Zarząd Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

10.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy z członków Zarządu.

11.

Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

a.

złożenia rezygnacji;

b.

podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;

c.

trwałej niezdolności do sprawowania funkcji;

d.

nienależytego wypełniania funkcji członka;

e.

działania na szkodę Fundacji;

f.

istotnego naruszenia postanowień Statutu.

12.

W przypadkach określonych w §15, pkt 11, Fundatorzy mogą odwołać członka Zarządu ze skutkiem
natychmiastowym.

13.

Na miejsce rezygnującego lub odwołanego członka Zarządu, Fundatorzy mogą powołać nowego
członka.
§ 16
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Zarząd Fundacji:
a.

reprezentuje Fundację;

b.

opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy;

c.

sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;

d.

sprawuje zarząd nad jej majątkiem;

e.

przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;

f.

ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;

g.

kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych;

h.

podejmuje decyzje o przystąpieniu do koalicji i porozumień, a nawiązaniu partnerstwa;

i.

występuje z wnioskiem do sądu w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji;

j.

podejmuje decyzję o rozpoczęciu oraz sposobie prowadzenia działalności gospodarczej;

k.

powołuje Radę Konsultacyjno-Doradczą, w skład której wchodzą pracownicy Fundacji. Powołanie Rady
jest fakultatywne;

l.

określa limitów wynagrodzeń wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej Fundacji, tak aby nie
przekraczały wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§17

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§18
Członkowie Zarządu i Członkowie Rady mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
§19
1.

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.

2.

Wynagrodzenia kadry zarządzającej Fundacji ograniczone są limitami. tj. nie przekraczają wartości, o
której
mowa
w
art.
9
ust.
1
pkt
2
ustawy
z
dnia
24
kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.

Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane
z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów.
ZMIANY W STATUCIE
§ 20

Fundatorzy są jedynymi uprawnionymi do podjęcia decyzji w przedmiocie zmiany statutu.
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 21
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1.

Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych i majątku Fundacji oraz wraz
z osiągnięciem celu, dla którego została powołana.

2.

Decyzję o likwidacji Fundacji może podjąć każdy z Fundatorów indywidualnie.

3.

Fundator, który zdecydował o likwidacji Fundacji wyznacza likwidatora oraz określa zasady jego
działania. Członkowie Zarządu lub Rady mogą zostać powołani jako likwidatorzy Fundacji.

4.

Jeżeli Fundatorzy podjęli decyzję o likwidacji Fundacji wspólnie, wykonują również wspólnie
kompetencje wskazane w §21 pkt. 3.

5.

W terminie 30 dni od przedstawienia Zarządowi przez Fundatora decyzji o likwidacji Fundacji, Zarząd
przygotowuje sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z zarządu Fundacją, za okres od rozpoczęcia
bieżącego roku finansowego i przedstawia je Radzie Fundacji do zaopiniowania.

6.

Rada Fundacji uchwala opinię dot. sprawozdania finansowego, o którym mowa w §21 pkt. 4 w terminie
14 dni od jego przedstawienia przez Zarząd.

7.

Po uchwaleniu opinii przez Radę, kompetencje Zarządu przejmuje likwidator.

8.

Jeżeli Rada lub Zarząd fundacji nie funkcjonują ze względu na brak lub niewystarczającą liczbę
członków, likwidator przejmie kompetencje Zarządu bezzwłocznie, od chwili powołania, z pominięciem
pkt. 5-7.
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE
§ 22

1.

Wszystkie uprawnienia Fundatorzy wykonują wspólnie w formie jednomyślnych decyzji, z wyjątkiem
uprawnienia wynikającego z §21 pkt. 2 Statutu.

2.

Brak oświadczenia jednego z Fundatorów co do wykonania uprawnienia, w terminie
30 dni od pisemnego wezwania go do zajęcia stanowiska przez Zarząd, Radę lub drugiego Fundatora,
uprawnia drugiego fundatora do samodzielnego dysponowania uprawnieniami przysługującymi
Fundatorom.

3.

W przypadku braku możliwości osiągnięcia konsensusu pomiędzy Fundatorami, każdy
z nich będzie mógł zwołać specjalnie zebranie Rady, podczas którego przeprowadzona zostanie
dyskusja nad spornym zagadnieniem.

4.

W sytuacji braku jednomyślnej decyzji Fundatorów w terminie 7 dni od specjalnego zebrania Rady, o
którym mowa w §20 pkt. 3, decyzję w spornej kwestii podejmie Rada Fundacji w drodze uchwały.
§ 23

Do spraw nieuregulowanych w statucie należy stosować przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o
fundacjach (Dz. U. z dnia 1991r. Nr 46, poz. 203), wraz z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze
do tej ustawy.
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