Statut Fundacji Terytoria Książki
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja pod nazwą „Terytoria Książki”, zwana w dalszej treści Statutu: „Fundacją”,
ustanowiona przez następujące osoby:
– Stanisława ROSIEK,
– Stanisława Wacława DANECKIEGO,
– Tomasza SWOBODA,
zwane w dalszej treści Statutu łącznie: „Fundatorami” lub z osobna: „Fundatorem, niniejszym
aktem notarialnym przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja ma osobowość prawną.
3. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
4. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§2.
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
§3.
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, przedstawicielstwa, zakłady, filie i inne
jednostki organizacyjne służące realizacji celów statutowych. Fundacja może także
przystępować do spółek i fundacji.
§ 5.
1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, tj. ze zm.), zwanej w dalszej treści Statutu:
„ustawą o działalności pożytku publicznego”.
2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności;
działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów
dotyczących rachunkowości.
4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.
Rozdział 2
Cele, zasady, formy i zakres działalności Fundacji
§ 6.
Celami Fundacji są:
1. Praca na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie rozwoju świadomości i upowszechniania
kultury książki w dobie Internetu na każdej płaszczyźnie życia społecznego.
2. Praca na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie kreowania, propagowania i wspierania, w
tym poprzez finansowanie i dofinansowywanie, twórczości literackiej, artystycznej i
naukowej w zakresie humanistyki oraz przedsięwzięć edytorskich i wydawniczych.
3. Wspieranie działalności prowadzonej przez różne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z siedzibą w Polsce i poza jej granicami
dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak:
twórczość literacka, artystyczna i naukowa w zakresie humanistyki.
4. Rozwój czytelnictwa i czasopiśmiennictwa.
5. Promocja kultury i literatury polskiej za granicą oraz współpraca międzynarodowa w tym
zakresie.
6. Realizowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych oraz prospołecznych.

7. Działanie na rzecz ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy środowiska twórczości
literackiej, artystycznej i naukowej w zakresie humanistyki.
8. Popularyzowanie światowego dorobku kulturowego.
§7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem
wydawania i rozprowadzania własnych publikacji, w szczególności: książek, czasopism,
folderów, broszur, plakatów, druków artystycznych.
2. Działalność naukową (w tym inicjowanie i prowadzenie badań oraz przedsięwzięć
dokumentacyjnych i edytorskich na rzecz literatury i sztuki).
3. Wystawianie, rozprowadzanie i sprzedaż dorobku twórców w ramach upowszechniania ich
twórczości literackiej, artystycznej i naukowej w zakresie humanistyki – w kraju i za granicą
– w szczególności książek, gazet, czasopism, wydawnictw periodycznych, płyt z nagraniami
dźwiękowymi, audiowizualnych taśm, płyt kompaktowych, kaset, dzieł sztuki – realizowane
w ramach działalności pożytku publicznego.
4.

Działalność edukacyjną (w tym organizowanie warsztatów, szkoleń, konsultacji,

seminariów i kursów podnoszących kulturę książki).
5. Prowadzenie i wspieranie działalności informacyjnej – w zakresie twórczości literackiej,
artystycznej i naukowej w zakresie humanistyki – w Internecie, mediach i za pośrednictwem
lub we współpracy z innymi podmiotami działającymi w tym zakresie.
6. Wykorzystanie nowych technologii informatycznych w przygotowaniu, wdrażaniu
projektów badawczych, wydawniczych i edukacyjnych w oparciu o wieloplatformowe
technologie internetowe.
7. Działalność artystyczną, projektową, organizacyjną, informacyjną, edukacyjną, badawczą
w zakresie określonym w celach działalności.
8. Udzielanie wsparcia finansowego, organizacyjnego i intelektualnego przedsięwzięciom
literackim, artystycznym i naukowym w zakresie humanistyki, a także pracom edytorskim
ważnym dla kultury i nauki.
9. Fundowanie nagród i stypendiów dla pisarzy i naukowców (w tym zwłaszcza edytorów), a
także dla artystów pracujących na rzecz podniesienia kultury książki.
10. Organizację, finansowanie, wspieranie lub udział w konferencjach, konkursach,
przeglądach, wystawach i innych wydarzeniach kulturalnych i naukowych (takich jak np.
spotkania, festiwale, seminaria, sesje naukowe, imprezy i akcje promocyjne) związanych z
celami Fundacji.

11.
12. Stworzenie na Pomorzu, zwłaszcza w Gdańsku, i prowadzenie ośrodka wymiany myśli
oraz integracji środowisk intelektualnych i twórczych.
13. Promowanie i wzmacnianie pozycji Gdańska i Pomorza na kulturalnej mapie Polski.
14. Współpracę z instytucjami, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowości prawnej i organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury i
nauki w Polsce i na świecie.
15. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi w zakresie celów działania
Fundacji wymienionych w § 6.
16. Działalność w Internecie, w tym szczególnie tworzenie i prowadzenie stron www, portali,
wortali lub list dyskusyjnych.
17. Organizowanie konkursów.
18. Opiniowanie projektów i działań twórczych.
19. Współuczestnictwo w organizacji i realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.
§8.
Fundatorzy mogą zmienić, ograniczyć lub rozszerzyć cele Fundacji, co następuje w trybie
wniosku skierowanego do Rady Fundacji na podstawie jednomyślnej uchwały Zgromadzenia
Fundatorów, w sprawie przeprowadzenia, niezbędnym w takim przypadku, zmiany Statutu.
§9.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
§ 10.
1. Statutowa działalność Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna.
2. Działalnością nieodpłatną jest świadczenie usług, za które Fundacja nie pobiera
wynagrodzenia.
3. Działalnością odpłatną jest działalność w ramach realizacji celów statutowych, za które
Fundacja pobiera wynagrodzenie, a także sprzedaż przedmiotów darowizny na cele
prowadzenia działalności pożytku publicznego.
4. Statutowa działalność Fundacji w części obejmującej działalność pożytku publicznego nie
jest, z zastrzeżeniem ust. 5, działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako
działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
5. Działalność odpłatna Fundacji stanowi działalność gospodarczą, jeżeli:

a) wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju
wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności, lub
b) wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej
działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej przekracza 1,5-krotność przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
Rozdział 3
Organy Fundacji
§ 11.
1.

Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji;
b) Zarząd Fundacji;
c) Zgromadzenie Fundatorów.
2. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji członka Zarządu Fundacji i członka Rady
Fundacji.
3. Fundator może pełnić funkcję członka Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji.
§ 12.
Członków Rady Fundacji i Zarządu Fundacji powołuje się na czas nieoznaczony.
§ 13.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, członkowie organów Fundacji pełnią swe funkcje nieodpłatnie.
2. Rada Fundacji może uchwalić regulamin wynagradzania członków Zarządu Fundacji.
Oddział 1
Rada Fundacji
§ 14.
1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym i niezależnym od organu
zarządzającego, niepodlegającym mu zwłaszcza co do wykonywania kontroli wewnętrznej
lub nadzoru oraz posiadającym uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 (trzech) do 16 (szesnastu) członków, powoływanych
na czas nieokreślony, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.
3. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej;
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 15.
1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa;
b) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji;
c) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, po zapoznaniu się ze stanowiskiem
Zgromadzenia Fundatorów;
d) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Fundacji programów działania Fundacji;
e) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
f) nadzór nad działalnością Fundacji;
g) uchwalanie zmian Statutu Fundacji;
h) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu Fundacji co do sposobu rozdziału
zgromadzonych środków;
i) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji;
j) ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie i ocena corocznych sprawozdań lub bilansu
oraz rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji;
k) uchwalenie i zmiany regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez
Zarząd Fundacji regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian;
l) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Fundacji uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji
oraz o utworzeniu oddziału Fundacji lub jednostki wskazanej w § 4 ust. 3, po zapoznaniu się
ze stanowiskiem Zgromadzenia Fundatorów;
m) ustalanie regulaminu wynagrodzeń Zarządu Fundacji oraz wytycznych co do wysokości
wynagrodzeń

pracowników Fundacji

oraz innych

osób współpracujących z Fundacją

na podstawie umów cywilnoprawnych;
n) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji;
o) zawieszanie – na czas oznaczony – członków Zarządu Fundacji w pełnieniu czynności.
§ 16.
Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji;
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 17.
1. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów. Uchwała
Zgromadzenia Fundatorów o powołaniu do Rady Fundacji musi zostać parafowana przez
powołanego.

W

ten

sam

sposób

przyznawany

jest

status

Przewodniczącego

i

Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji, i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
3. Po śmierci Fundatorów Rada Fundacji powołuje nowych członków Rady Fundacji oraz
wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
4. Jedynie wówczas, gdy liczba członków Rady Fundacji spadnie poniżej minimum, którym
mowa w § 20 ust. 2, członka Rady Fundacji może powołać Zarząd Fundacji.
5. Przed powołaniem członków Rady Fundacji należy odebrać od kandydatów oświadczenia o
spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w § 20 ust. 3.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w wypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa,
odwołania lub śmierci członka Rady Fundacji.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takie
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
trwania stosunku pracy.
§ 18.
1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które zwołuje i prowadzi Przewodnicząca Rady
Fundacji. Jeżeli Przewodniczący nie został wybrany albo nie może pełnić swej funkcji, jego
rolę przejmuje najstarszy wiekiem członek Rady Fundacji.
2. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniu przynajmniej co sześć miesięcy. Jedno posiedzenie
powinno odbyć się w terminie umożliwiającym zatwierdzenie sprawozdania finansowego w
terminie wymaganym przez prawo.
3. Fundatorzy i członkowie Zarządu Fundacji mogą być obecni na posiedzeniu Rady
Fundacji.

4. Za wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach Rady
Fundacji członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.
§ 19.
1. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków Rady
Fundacji, chyba że Statut stanowi inaczej. W razie równości głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady Fundacji.
2. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwała podejmowana w
trybie obiegowym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji otrzymali projekt
uchwały.
§ 20.
Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji
Przewodniczący Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje i przewodniczy
posiedzeniom Rady Fundacji.
Oddział 2
Zarząd
§ 21.
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa,
powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji. Uchwała Rady Fundacji o powołaniu
do Zarządu Fundacji musi zostać parafowana przez powołanego. W ten sam sposób
przyznawany jest status Prezesa Zarządu Fundacji.
2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci członka Zarządu
albo odwołania.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów członków obecnych na
posiedzeniu Rady Fundacji.
5. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w razie:
a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji
członka Zarządu Fundacji;
b) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej
funkcji;

c) niespełniania obowiązków członka Zarządu Fundacji przez okres dłuższy niż 2 (dwa)
miesiące;
d) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji;
e) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
§22.
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;
b) ustalanie wielkości zatrudnienia;
c) w ramach wytycznych Rady Fundacji, ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków
na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z
Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;
d) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia
uchwalone przez Radę Fundacji;
e) realizacja programów działania Fundacji;
f) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami
rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o
fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do
rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości
poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji;
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
h) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji,
bądź z postanowieniami niniejszego Statutu;
i) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nieprzewidzianych Statutem do
kompetencji Rady Fundacji;
j) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub jednostki
wskazanej w § 4 ust. 3 lub likwidacji Fundacji;
k) występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmian Statutu Fundacji;
l) decydowanie o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika, a także
o likwidowaniu zakładu oraz powoływanie likwidatorów;
m) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów.

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą
większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji. W razie równości
głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Za wykonywanie funkcji członka Zarządu Fundacji członkowie Zarządu Fundacji nie
otrzymują wynagrodzenia, chyba że Rada Fundacji uchwali regulamin wynagradzania
Zarządu Fundacji.
5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwała podejmowana w trybie
obiegowym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały.
§23.
Sprawozdanie z działalności podpisują wszyscy aktualni członkowie Zarządu Fundacji. Nie
jest konieczny podpis członka Zarządu Fundacji, który nie pełnił swej funkcji przez cały rok,
którego sprawozdanie dotyczy - chyba że warunku tego nie spełnia żaden z członków Zarządu
Fundacji.
§ 24.
1. Zarząd Fundacji ma obowiązek:
a) przeznaczania środków majątkowych Fundacji wyłącznie na określone w § 6 cele Fundacji;
b) pewnego i korzystnego lokowania majątku Fundacji;
c) zachowania szczególnej staranności w dysponowaniu przychodami Fundacji.
§25.
1. Reprezentacja Fundacji wymaga łącznego współdziałania dwóch członków Zarządu
Fundacji lub członka Zarządu Fundacji wraz z pełnomocnikiem, działającym w granicach
udzielonego mu pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 2–4.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w zakresie nabywania praw lub
zaciągania zobowiązań do kwoty 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł uprawniony jest
samodzielnie każdy członek Zarządu Fundacji.
3. Do uwierzytelniania dokumentów Fundacji uprawniony jest samodzielnie członek Zarządu
Fundacji.
4. Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być
ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.
§ 26.
Zarząd Fundacji odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji
oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.
Oddział 3

Fundatorzy, Zgromadzenie Fundatorów
§27.
Ogół Fundatorów tworzy Zgromadzenie Fundatorów.
1. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały;
b) wyrażanie, w drodze jednomyślnej uchwały, stanowiska w sprawach wskazanych w
Statucie;
c) kierowanie do Rady Fundacji, w drodze jednomyślnej uchwały, wniosku o zmianę Statutu
w zakresie zmiany, ograniczenia lub rozszerzenia celów Fundacji.
§ 29.
1. Fundatorzy mają prawo udziału w posiedzeniach organów Fundacji.
2. Zwołujący posiedzenie organu Fundacji powinien w tym samym terminie zawiadomić
także o posiedzeniu Fundatorów.
§ 30.
Jeżeli co innego nie wynika z przepisów prawa, uprawnienia Fundatora, o których mowa w
niniejszym Statucie, są niezbywalne i nie podlegają dziedziczeniu, wygasając wraz z jego
śmiercią.
Rozdział 4
Majątek i dochody Fundacji
§ 31.
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorów w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące
złotych), wpłacony przez Fundatorów (Fundator Stanisław Rosiek – 1.000,00 zł (jeden tysiąc
złotych). Fundator Stanisław Wacław Danecki – 500,00 zł (pięćset złotych). Fundator Tomasz
Swoboda – 500,00 zł (pięćset złotych)), tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz inne
mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Z funduszu założycielskiego, o którym mowa w ust. 1, na działalność gospodarczą
przeznacza się 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
3. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z dochodów
uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
§ 32.

1. Statut niniejszy nie ogranicza uprawnień majątkowych Fundacji przewidzianych w
przepisach prawa. W szczególności dopuszczalne jest nabywanie przez Fundację majątku i
rozporządzanie nim.
2. Dochody Fundacji pochodzić mogą zwłaszcza z:
a) darowizn, spadków i zapisów;
b) dotacji, datków, subwencji oraz grantów;
c) dochodów ze zbiórek, imprez publicznych i akcji promocyjnych;
d) dochodów z majątku Fundacji;
e) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
f) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi;
g) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd 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.
§33.
Nadwyżka przychodów Fundacji nad kosztami jej działalności przeznaczona jest na realizację
celów, o których mowa w § 6.
§ 34.
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
Fundatorów, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy
Fundacji pozostają w związku małżeńskim 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) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Rady Fundacji,
członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji 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) wykorzystywaniu majątku na rzecz Fundatorów, członków Rady Fundacji, członków
Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z
wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;
d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie
Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 35.
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
Rozdział 5
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 36.
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności
pożytku publicznego.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
a) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);
b) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
(74.90.Z);
c) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
d) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
e) artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z;
f) działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z);
g) działalność

pozostałych

organizacji

członkowskich,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana (94.99.Z);
h) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (74.87.A).
3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową
§37.

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyodrębnionych zakładów.
2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie
środków własnych.
3. Zakład są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.
4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje
Zarząd Fundacji.
5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i
sprawuje nadzór nad ich działalnością.
6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu Fundacji, upoważnionym do wszelkich
czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego
obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy.
8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika i
zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
§ 38.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
Rozdział 6
Zmiana Statutu
1. Rada Fundacji może zmienić Statut w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów
członków Rady Fundacji.
2. Uchwałę o zmianie Statutu Rada Fundacji podejmuje z własnej inicjatywy albo – w
zakresie wskazanym w § 8 – na wniosek Zgromadzenia Fundatorów lub na wniosek Zarządu
Fundacji.
3. Rada Fundacji nie jest związana wnioskiem Zarządu Fundacji w przedmiocie zmiany
Statutu, ale nie może odmówić poddania go pod głosowanie.
4. Z wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust. 5 zabroniona jest zmiana celu Fundacji.
5. W przypadku skierowania przez Zgromadzenie Fundatorów do Rady Fundacji wniosku o
którym mowa w § 8, Rada Fundacji zmienia Statut we wskazanym zakresie w drodze
uchwały przyjętej większością głosów.

Rozdział 7
Tworzenie oddziałów i innych jednostek, połączenie Fundacji
§ 40.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów. Fundacja może tworzyć oddziały lub inne
jednostki wskazane w § 4 ust. 3 w kraju i za granicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału lub innej jednostki wskazanej w § 4 ust.
podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która dla swej skuteczności
wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 41.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślne
uchwały, która dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Rozdział 8
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji
§ 42.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w
razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w cel
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
3. Likwidacja polega na uporządkowaniu spraw Fundacji (w tym wypełnieniu zobowiązań,
ściągnięciu wierzytelności i rozwiązaniu umów) oraz wykreśleniu Fundacji z Krajowego
Rejestru Sądowego.
4. Sumy przeznaczone na spłatę należności przyszłych, spornych oraz takich, których
wierzyciele nie są znani, należy złożyć do depozytu sądowego.
5. Jeżeli powodem likwidacji jest wyczerpanie środków finansowych i majątku, Zarząd
Fundacji składa wniosek o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego, nawet jeśli
nie udało się spłacić wszystkich zobowiązań.
§ 43.

Likwidację Fundacji prowadzi Zarząd Fundacji.
§44.
W razie ogłoszenia upadłości Fundacji czynności likwidacyjne należy wstrzymać na czas
postępowania upadłościowego.
§ 45.
Jeżeli po dokonaniu czynności likwidacyjnych Fundacji pozostanie jakiś majątek, należy
przekazać go w formie darowizny innej fundacji, której cele są zbieżne z celami Fundacji.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 46.
1. Fundacja może ustanawiać tytuły honorowe oraz odznaki i przyznawać je, wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym, innym jednostkom i
organizacjom zasłużonych dla Fundacji, a także Jej celów statutowych.
2. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze
swej działalności za rok ubiegły.
3. Statut niniejszy podlega prawu polskiemu.

