STATUT
FUNDACJI „GLOGERIANUM”

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Glogerianum”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez
Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży, zwane dalej Fundatorem, działa
na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja ma charakter apolityczny i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja działa w sposób jawny i transparentny.
§2
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Łomża.
§4
1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami RP.
3. Fundacja może ustanawiać swoje przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
4. Nazwie Fundacji, dla celów współpracy z zagranicą, mogą towarzyszyć wersje w przekładzie
na język angielski albo rosyjski.
§5
Fundacja może ustanawiać medale honorowe oraz inne wyróżnienia i przyznawać je osobom
fizycznym lub osobom prawnym i innym organizacjom zasłużonym dla Fundacji.
Rozdział II. Cele i formy działania Fundacji
§6
1. Celem działania Fundacji jest wspieranie różnorodnych form kształcenia, w tym ustawicznego,
sprzyjających podnoszeniu bądź zmianie kwalifikacji zawodowych, ogólnemu rozwojowi człowieka
oraz wzrostowi jego aspiracji życiowych poprzez:
1) wspieranie finansowe programów stypendialnych dla pracowników nauki oraz studentów,
2) wspieranie finansowe międzynarodowej wymiany studentów i programów rozwoju
współpracy kulturalnej i sportowej,
3) wspieranie finansowe i rzeczowe uczelni, szkół i bibliotek,
4) propagowanie integracji europejskiej oraz współpracy międzykulturowej,
5) wspieranie działalności naukowej i popularnonaukowej,

6) wspieranie wydawnictw naukowych i popularnonaukowych,
7) wspieranie twórczości artystycznej, pamiętnikarskiej i literatury faktu,
8) rozwijanie działalności szkoleniowej, propagującej zdrowy styl życia, wspomagającej
aktywność zawodową młodzieży, także niepełnosprawnej,
9) pobudzanie aspiracji zawodowych kobiet i młodzieży, szczególnie z małych miast i obszarów
wiejskich oraz pogranicza wschodniego,
10) wspieranie nauki języków obcych, doskonalenia języka ojczystego, także języków mniejszości
narodowych.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany celu działania Fundacji poprzez realizację innych przedsięwzięć
niż określone w ust. 1 w granicach obowiązującego porządku prawnego.
§7
Fundacja realizuje swoje cele stosując następujące formy działania:
1) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na cele statutowe Fundacji,
2) wydatkowanie otrzymanych środków zgodnie z celami wskazanymi w statucie i niezbędnymi
potrzebami,
3) współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia
celów statutowych.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§8
Majątek fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych) oraz inne mienie i aktywa nabyte i pozyskane przez Fundację w toku jej działania.
§9
Dochody Fundacji stanowią w szczególności:
1) darowizny, spadki i zapisy, także pochodzenia zagranicznego,
2) dochody z majątku Fundacji,
3) dotacje pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego i ich
związków oraz stowarzyszeń, budżetu Unii Europejskiej,
4) dochody ze sprzedaży cegiełek wartościowych, aukcji i innych form zbiórek publicznych,
5) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Fundacji.
§ 10
1. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
2. Zastrzeżenie spadkodawcy lub darczyńcy określające cel wykorzystania
majątkowych może obejmować jedynie statutowe cele Fundacji.

środków

§ 11
Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków
Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi
członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu 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”,
2) przekazywać majątku Fundacji na rzecz 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,
3) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz 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 wynika bezpośrednio z celu statutowego.
4) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich
osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
Rozdział IV. Organy Fundacji
§ 12
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.
§ 13
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym oraz nadzorującym i opiniującym Fundacji,
niezależnym od Zarządu Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się co najmniej z pięciu członków.
3. Kadencja Rady trwa 5 lat i kończy się po przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności
Fundacji za ostatni rok trwania kadencji.
4. Członków Rady Fundacji w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady powołuje
bądź odwołuje Fundator.
5. Nowi członkowie powoływani są na okres do końca trwania kadencji Rady.
6. Rada Fundacji sprawuje funkcję statutowego organu kontroli wewnętrznej na prawach komisji
rewizyjnej.
§ 14
Członkowie Rady Fundacji:
1) Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2) Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
§ 15
1. Mandat członka Rady Fundacji wygasa wskutek odwołania albo śmierci członka Rady.
2. Członka Rady Fundacji odwołuje się w razie:
1)
2)
3)
4)

złożenia rezygnacji,
poważnego zaniedbania obowiązków członka Rady,
skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
powstania stosunku powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z osobą
wchodzącą w skład Zarządu.

§ 16
1. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub
Fundatora złożony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków, chyba że Statut stanowi inaczej. W razie
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
4. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone
przez Radę.
§ 17
1. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym dyrektora i jego zastępcy,
2) podejmowanie decyzji o zatrudnianiu członków Zarządu i ustaleniu ich wynagrodzenia,
3) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie członkom
Zarządu absolutorium z tego tytułu,
4) nadzór nad działalnością Fundacji,
5) zatwierdzanie przedłożonej przez Zarząd 5-letniej strategii działania Fundacji,
6) dokonywanie zmian w statucie Fundacji,
7) uchwalanie regulaminu Rady Fundacji,
8) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd bądź podjętych z własnej
inicjatywy,
9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia albo likwidacji Fundacji.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 6, 9 wymagają uzyskania zgody Fundatora.
§ 18
1. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie legalności,
rzetelności, gospodarności i celowości podejmowanych działań.
2. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty Fundacji,
żądać od członków Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać
rewizji stanu majątku Fundacji. Członkowie Rady są uprawnieni do udziału w posiedzeniach
Zarządu.
3. W razie powtarzającego się naruszenia przez Zarząd Fundacji przepisów prawa, w tym
postanowień Statutu, Fundator, na wniosek Rady Fundacji, rozwiązuje Zarząd.
§ 19
1.
2.
3.
4.

Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym dyrektora i jego zastępcy.
Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
W stosunku do członków Zarządu postanowienia § 15 ust. 1 i 2 pkt 1, 2 i 3 Statutu stosuje się
odpowiednio.
5. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 20
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie 5-letniej strategii działania Fundacji,
2) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji,

3)
4)
5)
6)

uchwalanie rocznych planów finansowych,
uchwalanie regulaminu Zarządu,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
wykonywanie obowiązków Fundacji w zakresie sprawozdawczości, określonych w
odrębnych przepisach,
7) zatrudnianie pracowników Fundacji,
8) przyjmowanie darowizn, spadków oraz zapisów,
9) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady
Fundacji.
3. Zarząd co roku, do 15 lutego, zobowiązany jest przedłożyć Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie merytoryczne i finansowe za poprzedni rok obrotowy.
§ 21
1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w
obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos
dyrektora Zarządu.
2. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z przewidywanym porządkiem obrad rozsyła się, nie później
niż na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
§ 22
1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dyrektor Zarządu, a w razie jego nieobecności
zastępca.
2. Do czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda Rady Fundacji
oraz zgoda Fundatora.

Rozdział V. Połączenie się z inną fundacją
§ 23
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach.
2. W wyniku połączenia nie mogą ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
§ 24
1. Połączenie może być dokonane przez ustanowienie nowej fundacji.
2. Uchwałę o połączeniu podejmuje Rada Fundacji większością trzech czwartych głosów po
uzyskaniu zgody Fundatora.
Rozdział VI. Likwidacja Fundacji
§ 25
1. W razie zaistnienia ustawowych przesłanek likwidacji, Rada Fundacji powołuje likwidatora.
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)

zgłoszenie do właściwego sądu rejestrowego otwarcia likwidacji,
sporządzenie bilansu na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji,
sporządzenie planu finansowego likwidacji oraz listy wierzycieli,
ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań,

5) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po
zaspokojeniu wierzycieli,
6) zgłoszenie do właściwego sądu rejestrowego zakończenia likwidacji wraz z wnioskiem
o wykreślenie Fundacji z rejestru.
§ 26
1. Po likwidacji Fundacji jej środki majątkowe przechodzą na rzecz organizacji realizujących
zadania w zakresie celów statutowych Fundacji.
2. Uchwałę w sprawie przeznaczenia środków majątkowych Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
Rozdział VII. Postanowienia przejściowe i końcowe
§ 27
Członków Zarządu Fundacji pierwszej kadencji powołuje Fundator na okres pięciu lat.
§ 28
Uchwały dotyczące zmian w statucie podejmuje Rada Fundacji większością trzech czwartych
głosów po uzyskaniu zgody Fundatora.
§ 29
Statut niniejszy podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Fundacji.
§ 30
Statut wchodzi w życie z chwilą rejestracji Fundacji we właściwym sądzie rejestrowym.

