STATUT FUNDACJI IM. JERZEGO FICOWSKIEGO

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.Fundacja pod nazwą: Fundacja im. Jerzego Ficowskiego zwana w treści statutu Fundacją, została
ustanowiona aktem notarialnym z dnia 3 marca 2015r w Kancelarii Notarialnej przy ul. Mickiewicza
22 lok. 4 w Warszawie, przed notariuszem Katarzyną Łęczycką (Rep. A Nr 2008/2015) przez:
1.Elżbietę Ficowską
2.Annę Ficowską-Teodorowicz
Zwane dalej łącznie Fundatorami, a każda z osobna „Fundatorem”.
2.Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz
postanowień niniejszego statutu.
§2
1.Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§3
Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ale może również działać na forum
międzynarodowym.
§4
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
§5
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
§6
Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z nazwą Fundacji oraz może używać wyróżniającego
ją znaku graficznego.
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Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§8
Celem Fundacji jest :
1) propagowanie dzieła i postawy życiowej Jerzego Ficowskiego,
2) wspieranie i rozwój kultury i sztuki,
3)wspieranie i rozwój badań naukowych w dziedzinie literatury, kulturoznawstwa
4) wspieranie przedsięwzięć z zakresu edukacji i oświaty
5) propagowanie idei czytelnictwa,
6)wspieranie działań na rzecz poszanowania wielokulturowości,
7) wspieranie i propagowanie idei tolerancji oraz kultury dialogu w życiu publicznym,
8)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
9)działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie określonym celami Fundacji
§9
1.Fundacja realizuje swoje cele przez:
a) prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, a także propagatorskiej i informacyjnej w
zakresie objętym celami Fundacji.
b) inicjowanie i organizowanie działalności oświatowej i edukacyjnej kierowanej do dzieci i młodzieży,
c) organizowanie działalności naukowej w zakresie kultury,
d) organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów naukowych, wykładów,
a także krajowych i międzynarodowych projektów badawczych,
e) organizowanie konkursów i przyznawanie nagród za prace literackie, naukowe i artystyczne,
f) fundowanie stypendiów dla osób działających w zgodzie z dziełem i postawą życiową patrona
Fundacji
g) organizowanie festiwali literackich, koncertów, wystaw oraz innych form propagowania literatury
i czytelnictwa,
h) współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi
w zakresie objętym celami Fundacji
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i)współpraca krajowa i zagraniczna z instytucjami oraz osobami fizycznymi wykazującymi
zainteresowanie celami Fundacji,
j) ochrona autorskich praw osobistych i wizerunku Jerzego Ficowskiego.
k)utworzenie i prowadzenie Domu Pracy Twórczej

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji działań statutowych.
3. Zarząd przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 1000,00 zł pochodzącą z
darowizny dokonanej przez Fundatorów.

Rozdział III
ORGANIZACJA FUNDACJI
§10
Organami Fundacji są: Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji
§11
1.Rada Fundacji jest kolegialnym organem o kompetencjach inicjatywnych, opiniodawczych i
nadzorczych. Określa ogólne kierunki działania Fundacji oraz sprawuje kontrolę nad działalnością
Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2.Rada Fundacji składa się z 3 do 7 osób. Członkowie Rady Fundacji są powoływani i odwoływani
przez Radę Fundacji. Rady Fundacji uzupełnia swój skład w miarę potrzeb. Pierwszym
Przewodniczącym Rady Fundacji jest Fundator-Elżbieta Ficowska.
3. Skład Rady pierwszej kadencji jest powoływany na mocy statutu przez Fundatorów.
4.Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą
-złożenia rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji, zaś w przypadku Przewodniczącego na
ręce dwóch członków Rady
-odwołania przez Radę Fundacji
5.Do kompetencji Rady Fundacji należy :
-nadzór nad działalnością Fundacji,
-ocena realizacji celów Fundacji,
-przyjmowanie od Zarządu Fundacji i zatwierdzanie sprawozdań finansowych z działalności Fundacji,
-powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu
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-wyznaczanie szczegółowych celów programowych Fundacji
-udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
-wybór przewodniczącego Rady Fundacji,
-dokonywanie zmian w swym składzie,
-inicjowanie nowych form realizacji celów i zadań Fundacji
-dokonywanie zmian statutu, przy czym zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie
założycielskim.
-decydowanie o likwidacji Fundacji
- decydowanie o połączeniu z inną fundacją
6. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, które mogą być uchwalone także w formie
obiegowej. Uchwały zapadają większością głosów, a w formie obiegowej większością głosów przy
udziale co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos
Przewodniczącego. Decyzje w sprawach wymienionych powyżej Rada Fundacji podejmuje jawnie w
drodze uchwały.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
8. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku.
9.Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady i kieruje jej pracami. Przewodniczący Rady Fundacji
jest uprawniony do zawierania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z Prezesem Zarządu.
§12
1.Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu. Zarząd powoływany jest na okres
pięcioletniej kadencji. Funkcje członka Zarządu można pełnić przez kolejne kadencje.
2.Wyboru Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu dokonuje Rada Fundacji. Pierwszym
Prezesem Zarządu jest Fundator-Anna Ficowska-Teodorowicz.
3. Pierwszy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy.
4.Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
-upływu kadencji,
-złożenia rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
-odwołania przez Radę Fundacji.
4.Z członkiem Zarządu może być zawarta umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Umowę taką z
Prezesem Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Fundacji, a z pozostałymi członkami Zarządu Prezes
Zarządu.
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5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w
imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo
albo dwóch członków Zarządu działających łącznie.
6. Zarząd Fundacji może udzielić wskazanej osobie pełnomocnictwa szczególnego w zakresie
reprezentowania Fundacji.
7.Do kompetencji Zarządu należy przede wszystkim:
-kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
-realizacja celów statutowych
-sporządzanie planów pracy i budżetu
-sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
-reprezentowanie fundacji na zewnątrz
-zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia
Zarząd uprawniony jest ponadto do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych
do kompetencji innych organów.
8.Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, które mogą być podejmowane także w trybie
obiegowym. Uchwały zapadają większością głosów jeśli Zarząd składa się z więcej niż 1 osoby. W
trybie obiegowym uchwały zapadają większością głosów przy udziale co najmniej połowy składu jeśli
Zarząd składa się z więcej niż 1 osoby. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
9.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
10.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

Rozdział IV
MAJĄTEK FUNDACJI
§13
1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5000 zł (pięć tysięcy złotych), z czego
1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez
Fundację w toku działania.
2.Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
-subwencji i dotacji,
-darowizn, spadków i zapisów,
-dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, uzyskanych po uzyskaniu stosownych zezwoleń,
-odsetek i depozytów bankowych
-innych dozwolonych prawem wpływów
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3.Środki o których mowa w ust.2 powyżej mogą być używane do realizacji wszystkich celów Fundacji,
jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Rozdział VI
LIKWIDACJA FUNDACJI
§15
1.Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych oraz majątku Fundacji
lub w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona.
2.Uchwałę w sprawie likwidacji podejmuje Rada Fundacji. Jeśli Rada nie powoła likwidatorów,
likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
3.Środki finansowe pozostałe po likwidacji zostaną przekazane na rzecz innych działających na
terytorium Polski organizacji non profit, realizujących cele podobne do celów Fundacji.
4.O likwidacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
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