
STATUT
FUNDACJI PICTURE DOC

(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE

§1
1. Fundacja Picture Doc, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym z dnia  4 

czerwca 2013 roku przez Dominique Roynette i Piotra Wójcika, zwanych dalej 
Fundatorami, działa na podstawie przepisów  ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 
roku oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.

§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4
Fundacja ma prawo używania emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie.

§5 

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury.

ROZDZIAŁ II
CELE, ŚRODKI I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6
1. Celem Fundacji jest:

1) upowszechnianie i ochrona wolności i praw  człowieka oraz swobód obywatelskich, a 
także działania wspomagające rozwój demokracji,

2) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  i współpracy 



między społeczeństwami,

3) działanie służące wyrównywaniu szans grup słabszych, zagrożonych społecznym 
wykluczeniem,

4) promowanie i rozwój dziennikarstwa obywatelskiego,

5) tworzenie i rozwój środowisk twórczych,

6) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,

7) upowszechnianie i ochrona praw  kobiet oraz działalność  na rzecz równych praw 
kobiet i mężczyzn,

8) upowszechnianie dostępu do informacji, w tym do informacji publicznej.

2. Powyższe cele będą realizowane w szczególności poprzez:

1) organizację: szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, wystaw,

2) organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,

3) organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, akcji społecznych),

4) wspomaganie i organizowanie przedsięwzięć  artystycznych, wydawniczych i innych 
form,

5) wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji 
pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w  art. 3 ust. 3 w  zakresie określonym  
w  punktach 1-23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie,

6) współpracę z innymi fundacjami i organizacjami zajmującymi się podobnymi celami,

7) inicjowanie projektów  badawczych w  zakresie zagrożeń, ochrony swobód 
obywatelskich oraz związanych z pluralizmem i rozwojem demokracji oraz 
społeczeństwa informacyjnego,

8) organizowanie i wspieranie inicjatyw  służących poszerzaniu wiedzy obywateli na 
temat ich uprawnień i obowiązków  wobec struktur administracji państwowej i 
samorządu,

9) podejmowanie działań, mających na celu upowszechniania bezpłatnego dostępu do 
Internetu,

10) współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami o 
podobnych do Fundacji celach.

3. Możliwe jest dofinansowywanie realizowanych przez Fundację działań przez uczestników 
tych działań.

§7
Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym Statutem.

§8
Dla osiągnięcia swoich celów  Fundacja może wspierać  działalność innych osób prawnych i 
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.



ROZDZIAŁ III
ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§9
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§10
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

§11
Zarząd Fundacji składa się z  1-5 osób powołanych przez Fundatorów. Fundatorzy  mogą zostać 
członkami Zarządu. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów  jego uprawnienia dotyczące 
powoływania Zarządu przechodzą na drugiego Fundatora.  

§12
1. Członkostwo w  Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania członka 

Zarządu Fundacji.

2. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany przez Fundatorów  lub przez Zarząd Fundacji. 
Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji wymaga zgody Fundatorów.

3. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji następuje w  drodze uchwały 
podjętej przez pozostałych członków  Zarządu Fundacji, przy czym członek Zarządu 
Fundacji, którego sprawa dotyczy, nie bierze udziału w  głosowaniu. Powyższy sposób 
odwołania nie znajduje zastosowania w  sytuacji, gdy Zarząd Fundacji jest 2-osobowy i 
odwoływany członek Zarządu jest jednocześnie Fundatorem.

4. W przypadku zwolnienia miejsca w  Zarządzie Fundacji przez wystąpienie, śmierć  lub 
pozbawienie członkostwa w  Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji uzupełnia swój skład w 
drodze kooptacji. Na kandydaturę nowego członka Zarządu Fundacji wyrażą zgodę 
Fundatorzy.

5. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swe funkcje nieodpłatnie.

6. Zarząd Fundacji może powołać Dyrektora Fundacji do bieżącego kierowania sprawami 
administracyjnymi Fundacji. Zakres praw  i obowiązków  Dyrektora Fundacji określa Zarząd 
Fundacji.

7. Zarząd Fundacji może powoływać Rady Programowe do pomocy w  realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć Fundacji.

§13
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy prowadzenie wszystkich spraw  Fundacji, a w 
szczególności:

1) uchwalanie programów  działania Fundacji, ustalanie sposobów  ich realizacji oraz podział 
dochodu i środków Fundacji na poszczególne cele,

2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

3) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji,

4) przyjmowanie w drodze uchwały rocznych bilansów Fundacji,

5) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji,



6) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji,

7) przedstawianie do wiadomości publicznej programów  działania oraz prawidłowości 
wykorzystania środków finansowych Fundacji,

8) przedstawianie, na żądanie ministra właściwego do spraw  kultury , sprawozdań z 
działalności Fundacji.

§14
Zarząd Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniu. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i 
przewodniczy im jeden z członków  Zarządu. Posiedzenie jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie 
Zarządu Fundacji zostali pisemnie (drogą elektroniczną) powiadomieni o jego miejscu, terminie i 
porządku obrad. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się protokół. Do ważności posiedzenia 
wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.

§15
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów  oddanych. Za głosy oddane uważa 
się głosy „za", „przeciw" lub „wstrzymujące się". W przypadku równej liczby głosów  członków 
Zarządu Fundacji, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§16
Do składania oświadczenia woli we wszystkich sprawach, w  tym majątkowych, Fundacji, 
zawierania umów  i udzielania pełnomocnictw  uprawniony jest samodzielnie każdy członek 
Zarządu Fundacji.

§17
Pracownicy Fundacji wynagradzani są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Fundacji i 
korzystają ze wszystkich uprawnień pracowniczych gwarantowanych przez przepisy prawa pracy.

§18
Każdy członek Zarządu Fundacji jest obowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw  Fundacji. 
Każdy członek Zarządu Fundacji może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu Fundacji 
sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak w  przypadku 
zarządu wieloosobowego przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych 
czynności Fundacji którykolwiek z pozostałych członków  Zarządu Fundacji sprzeciwi się jej 
przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności, wymagana jest 
uprzednia uchwała Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK FUNDACJI

§19
Majątek Fundacji stanowi: fundusz założycielski w  kwocie 2.500,00 złotych (słownie: dwa tysiące 
pięćset złotych), z  czego 1.000,00 (słownie: tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność 
gospodarczą, a także środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości, ruchomości, papiery 
wartościowe i pozostałe mienie nabyte przez Fundację w toku działania.



§20
Dochodami Fundacji są:

1) darowizny, dotacje, spadki i zapisy otrzymane od osób fizycznych, prawnych, krajowych i 
 zagranicznych,
2)  odsetki bankowe,
3)  wpływy z działalności gospodarczej, o której mowa w § 21 niniejszego Statutu.

§21
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą 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:

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z,

- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z,

- wydawanie książek i periodyków  oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w 
zakresie oprogramowania 58.1,

- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 
działalność portali internetowych 63.1,

- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji 63.9,

- doradztwo związane z zarządzaniem 70.2,

- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B,

- pośrednictwo w  sprzedaży miejsca na cele reklamowe w  mediach elektronicznych (Internet) 
73.12.C,

- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D,

- działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą 
82.1,

- działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 90.0,

- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A,

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

- działalność fotograficzna 74.20.Z,

- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z

§22
W przypadku likwidacji Fundacji, fundusz założycielski oraz środki rzeczowe i finansowe zostaną 
przeznaczone na cele identyczne lub zbliżone do tych, które realizowała Fundacja. 

O przeznaczeniu tych środków decyduje Zarząd.

§23
W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie woli o 



przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§24
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

ROZDZIAŁ V
TYTUŁY HONOROWE

§25
1. Osobie, która współpracuje z Fundacją i przekazała na jej rzecz środki finansowe 

2. lub rzeczowe stanowiące równowartość  minimum 5.000,- USD, może być  przyznany tytuł 
honorowy „Donator”.

3. Osoba współpracująca z Fundacją może uzyskać tytuł honorowy „Zasłużony dla Fundacji”.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

§26
Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§27
Zmiany Statutu mogą dokonać:

1) Fundatorzy,

2) Zarząd Fundacji za uprzednią zgodą Fundatorów wyrażoną na piśmie.

§28
Minister właściwy ds. kultury może wezwać Fundatorów lub Zarząd Fundacji do zmiany Statutu 
w wyznaczonym terminie, jeśli okaże się, że postanowienia Statutu są sprzeczne 
z obowiązującymi przepisami prawa.

§29
Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zmiany Statutu podejmowana jest jednomyślnie.

§30
Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustalania.



ROZDZIAŁ VII
LIKWIDACJA FUNDACJI

§31
1. Uchwałę w  przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których została 

ustanowiona, lub z powodu wyczerpania środków finansowych podejmuje Zarząd Fundacji.

2. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu jej zobowiązań przeznacza się na cele 
określone przez Zarząd.

3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury. 

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§32

Koszty administracyjne, organizacyjne oraz wydatki na działalność reprezentacyjną Fundacji 
wyodrębnione w planie finansowym pokrywane są z majątku Fundacji.

Zarząd Fundacji zatwierdza do stosowania niniejszy tekst jednolity Statutu Fundacji

Piotr Wójcik - prezes Zarządu

Dominique Roynette - wiceprezes Zarządu


