Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2016 Zarządu Fundacji Machina Fotografika z dnia 14.06.2016

STATUT
FUNDACJI MACHINA FOTOGRAFIKA
(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą: Fundacja MACHINA FOTOGRAFIKA, zwana dalej Fundacją,
utworzona przez:
1. Justynę Tomską
2. Beatę Długosz
3. Tomasza Żurka
zwanych dalej Fundatorami, zgodnie z oświadczeniem o ustanowieniu fundacji, objętym aktem
notarialnym sporządzonym dnia 16.02.2007 przed notariuszem Tomaszem Kotem,
działa na
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z roku 1991 Nr 46
poz. 203 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia o 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 876 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego
statutu.
§2
Siedzibą Fundacji jest Kraków.
§3
Fundacja prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej
granicami w zakresie wyznaczonym przepisami prawa.
§4
1. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej w
zakresie określonym w Statucie
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą określoną w statucie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest w całości na
działalność statutową.
3. Fundacja nie jest związana z żadną partią polityczną ani wyznaniem religijnym.
§5
Nadzór nad działalnością Fundacji ze względu na cel Fundacji sprawuje Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.

§6
1/6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do krajowych i
międzynarodowych organizacji mających podobne cele, zarówno w kraju jak i poza jego granicami.
§ 7.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

ROZDZIAŁ II
Cele i formy działania Fundacji
§8
Celami Fundacji są:
1. promocja sztuki fotograficznej w kraju oraz zagranicą,
2. prezentacja, promocja oraz wsparcie dla kobiet – artystek zajmujących się sztuką fotografii, filmu
oraz multimediami,
3. kreowanie oraz promowanie wszelkiego rodzaju działań związanych ze sztuką, oraz kulturą i
edukacją,
4. współpraca i wymiana programowa z instytucjami partnerskimi z innych krajów, i z Polski,
5. wspieranie twórczego rozwoju artystów indywidualnych oraz artystycznych grup formalnych i
nieformalnych,
6. działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz na rzecz integracji i reintegracji
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
7. wspieranie w rozwoju kobiet, inspirowanie do zmiany, promocja sylwetek kobiet, w tym liderek
społecznych działających na rzecz lokalnej społeczności
8. działalność na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na : płeć, wiek,
niepełnosprawność, orientację seksualną, religię, narodowość, poglądy polityczne, status społecznoekonomiczny, we wszystkich jej przejawach
9. promocja turystyki, rekreacji i aktywności fizycznej, w tym podejmowanie działań na rzecz
zwiększenia dostępności usług turystycznych i czasu wolnego dla osób z niepełnosprawnościami

§9
1.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) wzmacnianie zmian społecznych inspirujących kobiety poprzez działania artystyczne i
rozwojowe, by w pełni i na równych prawach uczestniczyły w rożnych sferach życia.
b)realizację projektów upowszechniających sztukę, szczególnie w dziedzinie fotografii
c)realizację działań o charakterze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym, skierowanych w
szczególności do kobiet oraz osób z niepełnosprawnościami
d)inicjowanie i rozwijanie w obszarze celów statutowych współpracy o charakterze
międzynarodowym
e)współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi,
oraz osobami fizycznymi i prawnymi lub jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, nie
wykluczając działających poza obszarem Polski.
2.Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja współdziała z innymi
instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie
to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania
przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
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3. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować
do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji
publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w
obowiązujących przepisach prawa.
4. Fundacja prowadzi statutową działalność w sferze pożytku publicznego w stosunku do
wszystkich działań zarówno w formie odpłatnej jak i nieodpłatnej.
ROZDZIAŁ III
Działalność, majątek i dochody Fundacji
§ 10
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.500,00 zł.(słownie: jeden tysiąc
pięćset złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne mienie nabyte przez
Fundację w toku jej działania.
§ 11
Na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację przeznaczona jest kwota w wysokości
1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
§ 12
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
b.

przychodów z majątku Fundacji w tym dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw
majątkowych, odsetek i depozytów bankowych,

c. darowizn, subwencji, dotacji, grantów i innych form wsparcia, otrzymywanych, w
szczególności od organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego,
podmiotów gospodarczych, związków zawodowych, organizacji międzynarodowych oraz
Unii Europejskiej,
d. darowizn, spadków, zapisów i innych form pomocy w formie pieniężnej lub w naturze,
pochodzących od osób fizycznych, prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej z kraju i zagranicy,
e. przychodów ze zbiórek publicznych lub loterii fantowych,
f. prowadzonej działalności gospodarczej,
g. odpłatnej działalności pożytku publicznego
§ 13
Cały dochód Fundacji, w tym dochód z działalności gospodarczej, przeznaczony jest wyłącznie na
realizację celów statutowych. Cały przychód z odpłatnej statutowej działalności w sferze pożytku
publicznego jest przeznaczany wyłącznie na statutową działalność pożytku publicznego.
§ 14
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie (zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności 2007):
58.11.Z Wydawanie książek
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58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A Restauracje i inne stałe obiekty gastronomiczne
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.1 Reklama
74.20.Z Działalność fotograficzna
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
96.09.Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

§ 15
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
ROZDZIAŁ IV
Organy Fundacji
§ 16
Organem Fundacji jest:
Zarząd Fundacji
I. Zarząd Fundacji
§ 17
Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
§ 18
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób w tym, Prezesa, maksymalnie 2 Wiceprezesów oraz
pozostałych równoprawnych Członków Zarządu.
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2.Nowych członków Zarządu powołuje uchwałą jednomyślną Zarząd, określając ich funkcje
zgodnie z ust. 1.
3. Członek Zarządu może wielokrotnie zostać powołany w skład Zarządu.
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany jednomyślną uchwalą pozostałych
członków Zarządu. Oprócz uchwały o odwołaniu należy przekazać odwołanemu pisemne
uzasadnienie.

§ 19
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
b) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, ogłaszanie tych sprawozdań oraz
przedkładanie właściwemu ministrowi,
c) zarządzanie majątkiem Fundacji,
d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, grantów i dotacji,
e) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu i ustalanie warunków zatrudnienia dla pracowników
Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
f) nawiązywanie współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu działania,
g) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
h) opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji,
i) dokonywanie zmian w statucie Fundacji,
j) dokonywanie zmian w statucie Fundacji polegających na dodawaniu nowych celów działalności
Fundacji
k) podejmowanie decyzji w przedmiocie likwidacji Fundacji.
l) podejmowanie innych działań związanych z prowadzeniem Fundacji nie wskazanych w treści
niniejszego paragrafu
§ 20
Mandat członka Zarządu wygasa:
a) z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji,
b) z chwilą jego odwołania z funkcji członka Zarządu,
c) z chwilą jego śmierci .
§ 21
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
3. Szczegóły prac Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.
§ 22
1. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane przez każdego członka Zarządu.
2. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.
§ 23
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji dotyczące zobowiązań powyżej kwoty 120.000,00 zł
składa dwóch członków zarządu działających łącznie.
2. W pozostałych przypadkach do reprezentowania Fundacji uprawiony jest samodzielnie Prezes
Fundacji lub samodzielnie każdy z członków zarządu.
§ 24
Zakazuje się:
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a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów 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,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie
jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 25
Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
§ 26
1. Uchwałę o likwidacji podejmuje Zarząd jednogłośnie.
2. Likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd w ww. uchwale.
3. Do obowiązków likwidatora należy:
a) powiadomienie o otwarciu likwidacji organ sprawujący nadzór nad Fundacją oraz właściwe
organa władzy publicznej,
b) sporządzenie planu finansowego likwidacji,
c) sporządzenie bilansów na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji,
d) zgłoszenie zakończenia likwidacji do Sądu Rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie
Fundacji z Rejestru.
4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na rzecz,
wskazanych przez Zarząd innych, działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
celach zbliżonych do celów Fundacji.
Członkowie Zarządu
1. Sylwia Biernacka…………………………………….
2. Olga Glińska………………………………………….
Kraków 14.06.2016.
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