
Statut Fundacji Rozwoju Kultury Trzeci Brzeg

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja Rozwoju Kultury Trzeci Brzeg zwana dalej Fundacją, działa na podstawie
Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Aminę Księżopolską oraz Arkadiusza Obszyńskiego,
zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Elżbietę
Nurzyńską w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy Alei Komisji Edukacji Narodowej nr 95
lokal UH23 w Warszawie, w dniu 11.10.2022 r.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.

§ 4
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.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5
Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna w zakresie:

1. Aktywizacji społeczności ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania fotografii i
filmu.

2. Wspierania, aktywizacji i integracji środowiska artystycznego.
3. Stwarzania warunków do podejmowania i realizacji inicjatyw artystycznych.
4. Promocji twórczości i kreowania ciekawych zjawisk w kulturze i sztuce.
5. Zwiększania i polepszania dostępu społeczeństwa do wiedzy praktycznej i

teoretycznej w dziedzinach związanych ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem
fotografii i filmu.

6. Wspieranie, wzmacnianie i upowszechnianie roli fotografii i filmu, jako dziedzin sztuki
dostępnych dla każdego.



7. Upowszechniania i utrwalania wiedzy o historii i kulturze Mazowsza, w tym Urzecza,
warszawskiego mikroregionu etnograficznego.

§ 6
1. Fundacja realizuje swoje cele jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku
publicznego poprzez:

a. Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej polegającej na
przygotowywaniu: warsztatów, wykładów, konferencji, seminariów, paneli
dyskusyjnych, spotkań integracyjnych twórców, wizyt studyjnych.

b. Organizację, produkcję i eksploatację nagrań dźwiękowych, filmów, zdjęć, wystaw,
wernisaży, konkursów, przeglądów, imprez kulturalnych oraz wszelkich innych
działań z zakresu sztuki.

c. Kreowanie i organizowanie wspólnych form wypowiedzi społeczno-artystycznych z
zespołami, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami
pozarządowymi  i przedsiębiorstwami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi w
kraju i zagranicą, zainteresowanymi celami Fundacji.

d. Powoływanie i prowadzenie grup artystycznych, w szczególności fotograficznych i
filmowych.

e. Nagrywanie i wydawanie płyt z zapisem audio i filmami oraz ich dystrybucja.
f. Pisanie publikacji, tworzenie albumów fotograficznych i działalność wydawnicza.
g. Prowadzenie studia fotograficznego i filmowego.
h. Umożliwianie realizacji projektów kulturalnych niezależnym fotografom i filmowcom.
i. Nawiązywanie współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, z artystami,

nauczycielami, wolontariuszami w celu realizacji celów statutowych.
j. Sprawowanie opieki merytorycznej i mecenat nad twórcami kultury.
k. Kreowanie nowych ośrodków i miejsc na kulturalnej mapie Warszawy.
l. Tworzenie narzędzi internetowych związanych z realizacją celów statutowych

Fundacji.
m. Promocję i organizację wolontariatu oraz współpracy między różnymi podmiotami

zaangażowanymi w życie społeczne, których działalność jest zbieżna z celami
Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w kwocie 1000
zł (jeden tysiąc złotych) przy czym:

a) Amina Księżopolska wnosi kwotę 500 zł (pięćset złotych),
b) Arkadiusz Obszyński wnosi kwotę 500 zł (pięćset złotych)

oraz inne środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej
działania.

§ 8



1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz ze środków uzyskanych
przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
2. Fundacja może pozyskiwać środki pochodzące z:

a. darowizn, grantów, spadków, zapisów,
b. dotacji, datków, subwencji oraz funduszy rządowych oraz międzyrządowych, w tym

funduszy Unii  Europejskiej, ,
c. zbiórek publicznych prowadzonych przez Fundację,
d. majątku Fundacji,
e. odsetek i lokat bankowych,

f. wpłat od osób i podmiotów korzystających z działalności Fundacji.

3. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.
4. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
6. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9
Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji

§ 10
1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych
przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.
2. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (słownie: pięć) lat. Jeżeli z upływem kadencji nowy
skład osobowy Zarządu nie zostanie powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie
funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd. .
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji, śmierci lub w
skutek odwołania w każdym czasie.

5. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
a. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte

wykonywanie funkcji członka Zarządu,
b. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do

sprawowania tej funkcji,
c. rażącego nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu

6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.



7. Członek Zarządu będący Fundatorem, nie może zostać odwołany z funkcji członka
Zarządu.
8. Do pierwszego Zarządu Fundacji powołani zostają na pierwszą kadencję

1. Arkadiusz Obszyński - Prezes Zarządu

2. Amina Księżopolska – Członek  Zarządu

§ 11
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest publikować roczne sprawozdanie z działalności
Fundacji.

§ 12
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni
przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W
przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot ponoszonych w związku z działalnością
Fundacji kosztów oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji i wykonywania innej
pracy lub przenoszenia autorskich praw majątkowych na rzecz Fundacji.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 13
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych,
uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.
2. Do zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę lub równowartość 1000 zł (słownie:
tysiąc . złotych) wymagane jest podjęcie jednomyślnej uchwały przez wszystkich członków
Zarządu.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe



§ 14
Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy jednomyślnie. Zmiana może dotyczyć celów
określonych w akcie założycielskim.

§ 15
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Prezes Zarządu.

§ 16
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.
3. O likwidacji Fundacji likwidator zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i
dziedzictwa narodowego.
4. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach do celów Fundacji.

§ 17
1. Fundatorzy mogą powołać Radę Fundacji.
2. W przypadku śmierci lub ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego jednego z
Fundatorów, jego kompetencje przechodzą na drugiego Fundatora. W przypadku śmierci lub
ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego obydwojga Fundatorów, ich kompetencje
przechodzą na Zarząd.

§ 18
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta
stołecznego Warszawy.


