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STATUT 

FUNDACJI FILMOWA IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Fundacja Filmowa im. św. Maksymiliana Kolbe zwana dalej "Fundacją" została 

ustanowiona dnia 18 września 2014r. przez Joannę Ficińską i Michała Kondrata, 

zwanych dalej "Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym w dniu 18 września 

2014r.  Rep. A 1173/2014, przez notariusza Magdalenę Dzierbę, prowadzącą Kancelarię 

Notarialną przy ul. Mickiewicza nr 22/4 w Warszawie. 

2. Fundacja może używać nazwy skróconej Fundacja Filmowa. 

3. Fundacja działa zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz na podstawie 

przepisów: 

1) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97 ze 

zmianami); 

2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami). 

 

§2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§3 

 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

3. Czas trwania fundacji jest nieokreślony. 
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§4 

1. Fundacja używa pieczęci z napisem "Filmowa" według wzoru przyjętego przez Zarząd 

Fundacji.  

2. Organem nadzorującym Fundację jest minister właściwy d.s. kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

§5  

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rzecz ogółu 

społeczności. 

2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna w 

rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. 

3. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną. 

§6 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

 

Rozdział 2 

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji 

 

§7 

Celami Fundacji są: 

1. Prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej, w tym wspomaganie działań na rzecz 

rozwoju nauki i edukacji; 

2. Prowadzenie działalności wychowawczej w duchu wartości chrześcijańskich; 

3. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki, poprzez propagowanie w życiu publicznym i 

społecznym wartości chrześcijańskich, a w szczególności: 

 1) wspieranie kreacji filmowych, wizualnych, audiowizualnych, multimedialnych i 

innych działań o charakterze artystycznym; 

 2) realizacja filmów i innych materiałów audiowizualnych promujących wartości 

chrześcijańskie; 
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 3) organizowanie pokazów, przeglądów, koncertów i konkursów filmowych, 

mających przede wszystkim na celu promowanie kultury chrześcijańskiej i jej wartości; 

 4) wspieranie artystów działających na rzecz powstania dzieła filmowego; 

 5) promocja i dystrybucja materiałów filmowych, multimedialnych i wydawniczych; 

 6) wspieranie kształcenia artystów w dziedzinie sztuki i nowych mediów, oraz sztuki 

filmowej; 

 7) organizowanie różnego rodzaju kursów doszkalających dla młodych artystów; 

 8) pozyskiwanie funduszy do w/w celów; 

§8 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 

1. produkcję lub zlecenie produkcji  filmów i innych materiałów audiowizualnych; 

 

2. działalność multimedialną i wydawniczą; 

 

3. organizację imprez, pokazów, koncertów, przeglądów i konkursów filmowych; 

 

4.  prowadzenie portalu internetowego; 

 

5. organizację zbiórek publicznych i fundraisingowych;  

 

6. tworzenie fundacji, których cele są istotnie zbieżne z celami Fundacji określonymi w §7 

Statutu; 

 

Rozdział 3 

Organy Fundacji 

 

§9 

1. Organem Fundacji są:   

1) Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem". 

2)  Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”. 

2. Nie można łączyć funkcji w poszczególnych organach Fundacji. 

 

§ 10 
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1. Zarząd składa się od 1 do 5 osób, w tym Prezesa. 

2. Zarząd powoływany jest na dwuletnią kadencję. Pierwsza kadencja rozpoczyna się z 

dniem zarejestrowania Fundacji i upływa 31 grudnia po 2 pełnych latach. 

3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatorów. 

4. Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu. 

5. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na zewnątrz. 

6. Na czele Zarządu stoi Prezes. Prezes kieruje pracami Zarządu. 

7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa z chwilą: 

1) śmierci członka Zarządu, 

2) złożenia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu, 

3) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności 

prawnych, 

4) odwołania z funkcji członka Zarządu, 

8. Odwołanie Członka Zarządu Fundacji następuje w przypadku: 

1) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania 

funkcji, 

2) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu, 

3) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu, 

zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej. 

4) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie 

funkcji członka Zarządu. 

 

§11 

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje i uchwały Zarządu Fundacji zapadają 

zwykłą większością głosów. W przypadku takiej samej ilości głosów za i przeciw, będzie 

decydował głos Prezesa Zarządu. Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we 

wszystkich sprawach. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby z inicjatywy Prezesa lub większości  

członków Zarządu. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy Prezes Zarządu. 

§12 

3. Zarząd w szczególności: 

a) kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz wobec 

organów państwowych, osób fizycznych i prawnych; 
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b) opracowuje plany rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji; 

c) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji; 

d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy; 

e) tworzy i znosi biura, oddziały, filie, pracownie, grupy doradcze Fundacji i inne 

jednostki organizacyjne, a także określa zasady kierowania nimi. 

f) uchwala programy działania Fundacji i sprawozdania roczne z jej działalności; 

g) uchwalanie regulaminów zwrotu kosztów i wydatków osobom, które poniosły je w 

związku z działalnością Fundacji; 

h) uchwalanie wewnętrznego regulaminu pracy. 

4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu 

łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie. 

§ 13 

Rada Fundacji 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i nadzorczym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z od 3 do 5 członków. 

3. Członków Rady w tym Przewodniczącego powołują Fundatorzy. 

4. Przy wykonywaniu statutowych kompetencji Rada Fundacji ma prawo: 

1) wglądu w dokumenty Fundacji; 

2) żądania od członków Zarządu Fundacji ustnych lub pisemnych wyjaśnień 

dotyczących działalności Fundacji; 

5. Członek Rady Fundacji może w każdym czasie złożyć rezygnację. Z dniem złożenia 

rezygnacji członkostwo w Radzie ustaje. 

6. Członek Rady Fundacji z tytułu pełnionej funkcji może otrzymywać zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 

8 ust.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi (Dz.U. 2000 r. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 

154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, póz. 391 i Nr 60, poz. 

535). 

7. Członek Rady Fundacji nie może: 

1) pozostawać z Fundacją w stosunku pracy; 

2) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z     

członkiem  Zarządu Fundacji; 
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3) być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.  

 

§ 14 

1. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin Rady. 

2. Do kompetencji Rady Fundacji, oprócz innych spraw zastrzeżonych w Statucie należy: 

1) akceptowanie i ustalanie ogólnych kierunków działania Fundacji; 

2) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji; 

3) wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez 

Zarząd Fundacji oraz członków Rady Fundacji; 

4) dokonywanie bieżących i rocznych kontroli działalności Zarządu Fundacji, w 

szczególności prowadzonej działalności gospodarczej i gospodarki finansowej; 

5) sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji; 

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie, sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności 

Fundacji lub innych sprawozdań przewidzianych prawem; 

7) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie mu absolutorium; 

8) ustalanie ewentualnej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu. 

 

 

§ 15 

1. Posiedzenie Rady Fundacji odbywa się co najmniej raz w roku. 

2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego 

lub wybrany przez Radę członek Rady Fundacji. Posiedzenie zwołuje się z inicjatywy 

tych osób lub na wniosek Zarządu Fundacji. 

3. Członków Rady Fundacji należy poinformować o zwołaniu posiedzenia Rady z 

wyprzedzeniem 14 dni w formie przyjętej w drodze uchwały Rady. 

 

 

Rozdział 4 

Majątek Fundacji 

 

§16 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski fundatorów w kwocie 2500 z (dwa tysiące 

pięćset złotych) oraz inne przedmioty i wartości majątkowe nabyte w czasie działalności 

Fundacji. 
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§17 

1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z dochodów uzyskanych przez Fundację. 

2. Dochodami Fundacji są: 

a) spadki, zapisy, darowizny, dotacje, subwencje, i innego rodzaju przysporzenia 

majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i 

prawne; 

b) dochody ze sprzedaży praw do emisji filmów i innych dzieł audiowizualnych, których 

Fundacja jest producentem; 

c) dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji; 

d) dochody ze zbiórek oraz imprez publicznych; 

e) dochody z odsetek bankowych, lokat i dochody z papierów wartościowych; 

f) dochody z działalności gospodarczej Fundacji; 

g) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego. 

 

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa 

składa Zarząd Fundacji. W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji 

składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu 

spadku. 

§18 

Dochody pochodzące z dotacji, spadków, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

§19 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§20 

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 

 

 

 

 



8 

 

 

Rozdział 5 

Działalność gospodarcza 

§21 

1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić w kraju i za granicą działalność 

gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Fundacja może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej po podjęciu 

stosownej uchwały przez Zarząd. 

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych. 

4. Działalność gospodarcza Fundacji polega w szczególności na produkcji i zlecaniu 

produkcji filmów, programów, spotów i innych programów audiowizualnych. 

5. Przedmiotem działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 

Gospodarczej są: 

- 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet; 

- 47.62.Z-Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach; 

- 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach; 

- 47.78.Z -Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach; 

- 58.11.Z - Wydawanie książek; 

- 58.13.Z - Wydawanie gazet; 

- 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza; 

- 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych; 

- 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i 

programami telewizyjnymi; 

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

telewizyjnych; 
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- 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów; 

- 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; 

- 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych; 

- 60.20.Z- Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; 

- 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; 

- 61.20.Z -Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 

telekomunikacji satelitarnej; 

- 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej; 

- 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; 

- 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność; 

- 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych; 

- 63.99.Z -Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

- 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 

- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 

- 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych; 

- 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i 

telewizji; 

- 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych; 

- 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet); 

- 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych 

mediach; 

- 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej; 

- 74.20.Z - Działalność fotograficzna; 

- 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

- 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
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- 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 

- 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;  

- 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;  

- 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; 

- 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 

- 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza; 

- 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;  

- 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 

6. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez 

uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z 

udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych 

przepisach. 

7. Dochody osiągane z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone jedynie na 

realizację celów statutowych Fundacji i na rozwój jej działalności statutowej. 

 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§22 

Statut Fundacji nie ogranicza w żaden sposób Fundatorów w ich działaniach artystycznych 

zarówno na rzecz Fundacji jak i poza nią. 

§23 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 

2. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec zmianie cele Fundacji. 

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały 

po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra. 

§24 

1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których była ustanowiona lub 

w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmują Fundatorzy w drodze uchwały podjętej 

jednomyślnie, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. 
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3. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu na rzecz 

Klasztoru Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. 

Franciszkanie),zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach.  

4. Likwidatorem jest ostatni Zarząd. 

§ 25 

Zmiany w niniejszym Statucie dokonują Fundatorzy, po zasięgnięciu opinii Rady. 

 

§26 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji we właściwym Sądzie. 

 

 

 

Fundatorzy 

 

______________________________________ 

Joanna Ficińska 

 

 

______________________________________ 

Michał Kondrat 


