
 
STATUT 

FUNDACJI IM. WERONIKI MIGOŃ 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Fundacja im. Weroniki Migoń, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 
House Media Company sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ul. Chełmska 21,        
NIP 5213560300, REGON 142276380 reprezentowana przez: 
Andrzeja Besztaka – Prezesa Zarządu 
Grzegorza Olkowskiego  - Wiceprezesa Zarządu 
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym Rep A nr 942/2016 sporządzonym 
przez notariusza Agnieszkę Zalewską-Fawler w kancelarii notarialnej                    
w Warszawie, ul Jana Sobieskiego 104 lok 7, w dniu 10.05.2016 działa na 
podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 
 

§ 2 
 

1. Fundacja posiada osobowość prawną, którą nabywa z chwilą dokonania wpisu    
w rejestrze fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

2. Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa 
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym     

w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić 
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem 
nazwy w wybranych językach obcych. 

5. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony 
 
 

§ 3 
 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw kultury     
i dziedzictwa narodowego. 
 

Cele i zasady działania Fundacji. 
 

§ 4 
 

Celem Fundacji jest: 
 

1. Organizacja konkursu im. Weroniki Migoń dla najlepszego reżysera obsady 
aktorskiej polskiego filmu fabularnego  

2. Wspomaganie rozwoju wszystkich dziedzin sztuki filmowej. 
3. Pomoc w rozwoju artystycznym i zawodowym twórców filmowych. 
4. Edukacja w zakresie wiedzy o filmie i innych dziedzinach sztuki oraz technikach 

filmowych. 
 



 
 

 
§ 5 

 
    Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
 

1. Organizowanie i finansowanie konkursu corocznej, honorowej nagrody                
im. Weroniki Migoń dla najlepszego reżysera obsady aktorskiej polskiego filmu 
fabularnego.  

2. Organizowanie i finansowanie  warsztatów i wykładów dla twórców filmowych. 
3. Organizowanie i finansowanie konferencji, wykładów, debat na temat sztuki 

filmowej. 
 

§ 6 
 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób          
i instytucji zbieżną z jej celami. 
 

Majątek i dochody Fundacji. 
 

§ 7 
 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000,- (jeden tysiąc) 
złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 
 

§ 8 
 

     Dochody Fundacji pochodzić mogą z: 
 
1. darowizn, spadków, zapisów 
2. dotacji i subwencji oraz grantów 
3. dochodów ze zbiórek, (przez zbiórki należy rozumieć zbiórki publiczne                 

w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych) 
4. dochodów z majątku Fundacji 
 

§ 9 
 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą 
być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli 
spadkobierców lub donatorów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane 
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 

 
Władze Fundacji. 

 
§ 10 

 
1. Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji. 



2. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału          
w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków 
związanych z uczestnictwem  w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. 

 
 

 
 

Zarząd Fundacji. 
 

§ 11 
 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez 
Fundatorów na trzyletnią kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
3. Fundatorzy powołują Prezesa Zarządu. 
 

§ 12 
 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych 
b) uchwalanie regulaminów 
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji 
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji 
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do 

kompetencji innych organów 
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji 
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu 

Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą 

większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą 

spraw należących do zadań Fundacji. 
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Roczne 

sprawozdanie z działalności Fundacji. 
 

Sposób Reprezentacji 
 

§ 13 
 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają samodzielnie członkowie 
Zarządu. 

 
Zmiana Statutu 

 
§ 14 



Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć 
celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie 
założycielskim. 
 

Likwidacja Fundacji. 
 

§ 15 
 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. 
 

§ 16 
 
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 
 

§ 17 
 
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 
przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających                        
w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 
 
 


