
TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI „PISMO” PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR 2 

FUNDATORÓW Z DNIA 17 LIPCA 2017 R. 

 

 

„STATUT FUNDACJI „PISMO” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Fundacja pod nazwą: FUNDACJA „PISMO”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorów, 

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Teresę Dębską-Grelus w kancelarii notarialnej 

Mariusz Grelus-Notariusz, Teresa Dębska-Grelus-Notariusz, Edyta Czartoryska-Ganczewska-

Notariusz Spółka Cywilna, w dniu 29 maja 2017 roku, Rep A nr 4091/2017 działa na podstawie 

przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

 

§ 2 

1.   Fundacja ma osobowość prawną. 

2.   Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

3.   Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

4.  Organem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

 

§ 3 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność 

także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może w celu współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych 

językach obcych. 

 

§ 4 

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 2016 poz. 1817 ze zm., dalej jako: „ustawa o OPP”). 

2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w 

ustawie o OPP, Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczać 

będzie na realizację celów statutowych. 



3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 5 

Celem Fundacji jest działalność oświatowa i kulturalna w zakresie: 

1) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; w szczególności wspierania 

działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz propagującej wyniki badań naukowych; 

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez 

działania na rzecz rozwoju czytelnictwa; 

3) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, w szczególności poprzez działania na rzecz rozwoju kontaktów 

międzykulturowych, promocji demokracji, poszanowania odmienności i tolerancji, oraz 

rozwoju kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy 

przedstawicielami różnych krajów i społeczności; 

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, poprzez działania na rzecz 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych i popularyzowania kulturalnej i 

społecznej aktywności obywatelskiej, oraz rozwoju kultury i świadomości społecznej we 

wszystkich warstwach społecznych; 

5) promocji i organizacji wolontariatu; 

6) działalności charytatywnej. 

 

§6 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) wydawanie czasopism, periodyków i dzienników w formie papierowej i elektronicznej; 

2) organizowanie przedsięwzięć związanych z wydawanymi przez Fundację czasopismami; 

3) współdziałanie ze środkami społecznego przekazu;  

4) organizowanie konkursów o tematyce zbieżnej z celami Fundacji, fundowanie nagród, 

stypendiów, finansowanie kursów i szkoleń w tym zakresie;  

5) udzielanie pomocy finansowej na rzecz osób i podmiotów prowadzących działalność zbieżną 

z celami i zadaniami Fundacji;  

6) tworzenie i wdrażanie programów odpowiadających celom i zadaniom Fundacji;  

7) organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń i innych imprez czy przedsięwzięć o 

tematyce zbieżnej z celami Fundacji;  

8) opracowywanie i publikowanie materiałów związanych z zakresem działania Fundacji;  



9) promowanie aktywnej działalności społecznej, wolontariackiej oraz upowszechnienie 

dobrych wzorców działalności na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym; 

10) zaangażowanie w programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i 

akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin; 

11) członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji; 

12) współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi 

organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

2. Działalność wskazana w pkt. 1 powyżej jest finansowana przez Fundację. 

 

§ 7 

 

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, 

zbieżną z jej celami. 

2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także tworzyć i przystępować do spółek 

handlowych lub uczestniczyć w działalności innych fundacji. 

3. Fundacja może zatrudniać pracowników wspierających realizację jej celów statutowych. 

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 8 

1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź 

we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie: 

1) działalności wydawniczej w zakresie wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 

58.14.Z), wydawania książek (PKD 58.11.Z) oraz pozostałej działalności wydawniczej (PKD 

58.19.Z); 

2) wydawania wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z); 

3) działalności usługowej związanej z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z); 

4) badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

(PKD 72.20.Z); 

5) badań rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); 

6) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z); 

7) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B).  

3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji jej celów statutowych. 

 

 



§ 9 

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone 

w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne 

prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku działania. 

2. Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę 4.000,00 zł. (słownie: czterech 

tysięcy złotych), zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację, o której mowa w § 

8, Fundatorzy przeznaczają dodatkowo kwotę 1.000,00 zł. (słownie: jednego tysiąca złotych). 

 

§ 10 

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z: 

1) darowizn, spadków, zapisów; 

2) dotacji i subwencji oraz grantów; 

3) dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach 

prowadzenia zbiórek publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1223); 

4) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, o której mowa w § 8; 

5) dochodów z majątku Fundacji; 

6) wpływów z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz papierów 

wartościowych. 

2. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na 

pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 

 

§ 11 

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 oświadczenie wymagane przepisami prawa składa 

Zarząd Fundacji. 

 

WŁADZE FUNDACJI 

 

§ 12 

1. Władzami Fundacji są: 

1) Zarząd Fundacji; 

2) Rada Fundacji; 

2. Rada Fundacji może w razie potrzeby ustanowić Radę Programową w charakterze organu 

doradczego. Rada Fundacji ustala wówczas rolę, skład i zasady funkcjonowania Rady 

Programowej. 

 



ZARZĄD FUNDACJI 

 

§ 13 

1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do trzech osób wliczając w to Prezesa Zarządu.  

2. Prezes i Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani na trzyletnią kadencję. Funkcję Prezesa i 

Członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Pierwszy Zarząd Fundacji jest powołany przez Fundatorów. Członkami Zarządu Fundacji mogą 

być osoby powołane spośród Fundatorów. 

4. Następni członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji.  

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę 

Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów wszystkich 

członków Rady Fundacji. 

 

§ 14 

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności: 

1) koordynacja działalności Fundacji, w szczególności w zakresie działalności wydawniczej 

Fundacji; 

2) koordynacja prac zespołu Fundacji, w szczególności prac zespołu redakcyjnego; 

3) zarządzanie procesem wydawniczym i współpracą z partnerami zewnętrznymi; 

4) przygotowywanie i przedstawianie do akceptacji Rady Fundacji planu działania Fundacji i 

planów finansowych; 

5) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 

6) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji; 

7) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 

organów; 

8) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji; 

9) występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z 

inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji. 

3. Zarząd Fundacji 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 Fundacji. 

5. Zarząd Fundacji co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji 

roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.  



6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w przypadku Zarządu jednoosobowego, składa Prezes 

Zarządu.  Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w przypadku Zarządu wieloosobowego,  składa 

dwóch członków Zarządu. 

 

RADA FUNDACJI 

 

§ 15 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym działalność Fundacji. 

2. Członkowie Rady 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. 

3. Rada Fundacji składa się z trzech do dziesięciu członków wybranych spośród osób będących 

Fundatorami lub darczyńcami Fundacji oraz osób o wyjątkowym autorytecie naukowym, 

twórczym i etycznym. 

4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady 

Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady 

Fundacji, powołuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady Fundacji. 

5. Członkowie Rady Fundacji są powoływani na trzyletnią kadencję. 

6. 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.  

7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub 

śmierci członka Rady. 

8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub 

ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania 

przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie 

Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. 

 

§ 16 

1. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach, co najmniej raz w roku. 

2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady 

Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy 

zebraniom Rady. 

3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu Fundacji, zgłoszony na piśmie. 



4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów (za wyjątkiem 

wyszczególnionych przypadków wymagających większości 2/3 wszystkich członków Rady 

Fundacji), w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

§ 17 

Do zadań Rady Fundacji należy: 

1) powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu Fundacji; 

2) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i ustalanie ich 

wynagrodzenia; 

3) ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu, 

wyznaczanie osoby audytora i udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium; 

4) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji; 

5) nadzór nad działalnością Fundacji; 

6) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, w tym akceptowanie planów 

działalności na kolejne okresy; 

7) zatwierdzanie decyzji Zarządu Fundacji powodujących powstanie zobowiązań dla Fundacji 

przekraczających jednorazowo lub w okresie miesięcznym kwotę będącą równowartością 

100.000,00 złotych (słownie: stu tysięcy złotych); 

8) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o 

likwidacji Fundacji. 

 

§ 18 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Fundacji; 

2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 

ZMIANA STATUTU 

 

§ 19 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów wszystkich członków 

Rady Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, 

których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

 

 

 

 



POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ 

 

§ 20 

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. 

 

§ 21 

W sprawach połączenia z inną fundacją organem decydującym jest Rada Fundacji, większością 2/3 

głosów wszystkich członków Rady Fundacji, przy czym decyzja ta może zapaść jedynie na wniosek 

Zarządu Fundacji. 

  

LIKWIDACJA FUNDACJI 

 

§ 22 

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 Rada Fundacji. 

3. W sprawach likwidacji Fundacji organem decydującym jest Rada Fundacji, większością 2/3 

głosów wszystkich członków Rady Fundacji, przy czym decyzja ta może zapaść jedynie na 

wniosek Zarządu Fundacji. 

 

§ 23 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych 

celach. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 24 

1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Fundacja opracowuje sprawozdania 

finansowe za rok obrachunkowy. 

2. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd 

Rejonowy. 

 

 

 



Warszawa, dnia 17 lipca 2017 r. 
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Piotr Nesterowicz 

Fundator 
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Agnieszka Liszka-Dobrowolska 

Fundator 

 


