Statut Fundacji Filokracja im. Jerzego Janiaka

Postanowienia ogólne
§1
Fundacja nosi nazwę „Fundacja Filokracja im. Jerzego Janiaka” i zwana jest dalej Fundacją.

§2
Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 13 stycznia 2011 r. i działa na podstawie
ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa
oraz postanowień niniejszego statutu.

§3
1. Siedzibą Fundacji są Bartoszyce.
2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
4. Fundacja używa pieczęci wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi
identyfikacyjnymi Fundacji.
5. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji.

§4
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach niezbędnych dla finansowania
działalności statutowej.

Cele i zasady działania Fundacji
§5
Celami Fundacji są:
1. Działania upamiętniające osobę i dokonania patrona Fundacji Jerzego Janiaka oraz dbanie
o zachowanie Jego dobrego imienia.
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka.
3. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, kulturalna i w zakresie ochrony środowiska
oraz szkoleniowa i promocyjna związana z niezależnymi ruchami społecznymi, politycznymi
i gospodarczymi.
4. Wspieranie działań z zakresu rozwoju oświaty, kultury i sztuki, z zakresu ochrony dóbr kultury
i tradycji, upowszechniania i ochrony praw i wolności człowieka, swobód obywatelskich, działań
wspierających demokrację oraz działań na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa
przyrodniczego.
5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju otwartego
społeczeństwa obywatelskiego.
6. Zbliżanie narodów i państw, w szczególności różnorodnych kultur i tradycji, działanie na rzecz
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mniejszości etnicznych i narodowych oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Inicjowanie i organizowanie działań upamiętniających osobę i dokonania patrona Fundacji
Jerzego Janiaka.
2. Działalność edukacyjną:
a. Upowszechnianie wiedzy i prowadzenie edukacji pozaszkolnej, szkoleń dla podnoszenia
kwalifikacji, kursów, jak również upowszechnianie kształcenia ustawicznego;
b. Promowanie uzdolnionej młodzieży i fundowanie stypendiów zwłaszcza osobom
uzdolnionym oraz młodzieży z rodzin najbiedniejszych;
c. Organizowanie projektów o charakterze edukacyjnym, w tym konferencji, warsztatów,
wystaw, akcji reklamowych i performatywnych oraz projektów interdyscyplinarnych;
d. Edukację społeczną i rozwojową oraz upowszechnianie wiedzy o innych kulturach
i tradycjach;
e. Działanie na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
f. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
3. Działalność kulturalną:
a. Organizowanie koncertów, festiwali, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych,
wydawanie publikacji i produkcję artystyczną;
b. Inicjowanie, wspieranie i promowanie nowatorskich rozwiązań w kulturze i sztuce.
4. Wspieranie i podejmowanie inicjatyw społecznych:
a. Inicjowanie, organizowanie, wspieranie i promocja działań oraz projektów zgodnych
z celami Fundacji;
b. Integrację i współdziałanie środowisk, organizacji i instytucji podejmujących działania
zgodne z celami Fundacji;
c. Działalność pomocową, w tym przekazywanie osobom i organizacjom stypendiów i dotacji
na cele zgodne z celami Fundacji;
d. Promocję i organizację wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych oraz działalności charytatywnej;
e. Wymianę doświadczeń społeczności i organizacji polskich i innych krajów.
5. Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.
6. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§7
Zarząd Fundacji ustala roczne programy działania, określające przewidywane w tym czasie rodzaje
i formy działalności statutowej.

§8
Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą jak i poza siedzibą, agencje, biura,
ekspozytury, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele statutowe.

§9
W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników
na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego
wykonywanie określonych zadań lub czynności.
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Majątek i dochody Fundacji

§ 10
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych) oraz inne
mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a. Darowizn, spadków, zapisów;
b. Dotacji i subwencji oraz grantów;
c. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d. Dochodów z majątku Fundacji;
e. Odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie w zakresie określonym w odrębnym dokumencie przez Zarząd;
f. Nawiązek sądowych;
g. Dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
h. Odsetek i depozytów bankowych.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.

§ 12
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. W sprawach
przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza, gdy w chwili składania tego oświadczenia, stan czynny spadku
przewyższa długi spadkowe.
§ 13
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków Władz Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi 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”;
b. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Władz 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 członków Władz Fundacji lub pracowników, oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
d. Zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Władz
Fundacji lub pracownicy oraz osoby im bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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Zarząd
§ 14
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje wszelkie uchwały i decyzje w granicach swoich kompetencji i zgodnie
z obowiązującym stanem prawnym.

§ 15
Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora.
Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.
Pierwszym Prezesem Zarządu jest Maria Janiak.
O potrzebie zmiany składu Zarządu decyduje Fundator.
Członka Zarządu może odwołać Fundator w sytuacji, gdy:
a. Z przyczyn zdrowotnych utracił możliwość wykonywania swoich zadań, co stwierdza
odpowiednie orzeczenie lekarskie;
b. Popełnił przestępstwo, co jest niesporne, a akt oskarżenia został wniesiony do sądu;
c. Wyrządził Fundacji znaczną szkodę majątkową ze swojej winy, co uznało lub stwierdza
orzeczenie sądu.;
d. Nie wykonuje zleconych mu zadań z należytą starannością.
6. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
a. Śmierci członka Zarządu;
b. Rezygnacji złożonej na piśmie;
c. Odwołania z pełnienia funkcji.
7. W przypadku śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych przez Fundatora, jego
kompetencje w zakresie powoływania Zarządu i zmian jego składu przejmuje wcześniej przez
Fundatora wskazany pisemnym oświadczeniem woli następca.
8. Następca Fundatora wchodzi z urzędu w skład Zarządu Fundacji.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 16
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek
Zarządu.
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu rodzajów
spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. O posiedzeniu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków Zarządu
nie później niż tydzień przed terminem posiedzenia. W sytuacjach nagłych posiedzenia Zarządu
mogą odbywać się bez zachowania terminów, o których mowa w zdaniu 1.
5. Posiedzenia będą protokołowane i wciągane do księgi protokołów.

§ 17
1. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień
niniejszego statutu.
2. Zarząd jednoosobowy podejmuje decyzje.
3. W przypadku gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, o wyniku
decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Głosowanie jest jawne, chyba że, którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.
5. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków
Zarządu.
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§ 18
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
a. Prezes Zarządu jednoosobowo;
b. Dwaj członkowie Zarządu łącznie.
2. Członkowie Zarządu swoją funkcję mogą pełnić w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy
określające prawa i obowiązki członków Zarządu.
3. Wszelkie umowy z członkiem Zarządu zawiera Fundator lub pełnomocnik przez niego do tego
celu ustanowiony.
4. Członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę Zarząd może
przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.

Inne organy Fundacji
§ 19
1. Fundator może powołać Radę Fundacji. W przypadku powołania Rady Fundacji będzie ona
sprawowała funkcje doradcze.
2. Rada Fundacji będzie uprawniona w szczególności do:
a. Inicjowania działania Fundacji poprzez składanie projektów działań Zarządowi;
b. Opiniowania na wniosek Zarządu projektów działań Fundacji;
c. Opiniowania i doradzania w sprawach związanych z oceną merytoryczną
projektowanych działań.

§ 20
1. Rada składać się będzie z co najmniej trzech członków, bez ograniczeń powyżej tej liczby.
Członkiem Rady Fundacji może zostać osoba zasłużona w dziedzinie, w której się specjalizuje.
2. Członkowie Rady Fundacji powoływani i odwoływani będą przez Zarząd Fundacji. Skład pierwszej
rady Fundacji określi Fundator. Uchwała Zarządu w sprawie wyboru lub odwołania członków
Rady Fundacji wymaga jednogłośnej uchwały podjętej w głosowaniu tajnym. Rada Fundacji może
proponować Zarządowi kandydatury do Rady Fundacji.
3. Rada Fundacji wybierze na pierwszym posiedzeniu spośród swoich członków Przewodniczącego
Rady Fundacji.
4. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z członkostwem w Radzie Fundacji.
5. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z chwilą:
a. Śmierci członka rady Fundacji;
b. Rezygnacji złożonej na piśmie;
c. Odwołania z pełnienia funkcji.
6. Funkcje członków Rady Fundacji sprawowane są społecznie, bez wynagrodzenia. W uzasadnionych
przypadkach Zarząd Fundacji może przyznać zwrot udokumentowanych wydatków, jeśli zostały one
poniesione w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Fundacji.

§ 21
1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadać muszą na posiedzeniach.
Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub
na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają bez względu na liczbę obecnych członków rady Fundacji,
pod warunkiem, że o terminie i miejscu posiedzenia zostali powiadomieni wszyscy członkowie
Rady w sposób zwyczajowo przyjęty na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia.
3. Uchwały Rady Fundacji zapadają większością głosów osób obecnych na posiedzeniu.
4. Uchwały Rady Fundacji powinny być zaprotokołowane i podpisane przez Przewodniczącego
posiedzenia.
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Postanowienia końcowe
§ 22
1. Zarząd może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu większością 2/3 głosów.
2. Zmiana statutu w zakresie zmiany celu Fundacji może być podjęta jedynie przez Fundatora.

§ 23
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator.

§ 24
1. Zarząd może jednogłośnie postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zachodzą ku temu
przyczyny, tj. osiągnięte zostają cele Fundacji lub w razie wyczerpania środków finansowych
i majątku Fundacji.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw edukacji.
3. W wypadku likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Zarządu, Zarząd podejmuje uchwałę
o przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom
spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji.

§ 20
Statut niniejszy został ustalony przez Fundatora zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu
Fundacji z dnia 13 stycznia 2011 roku i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji.

Statut został przyjęty dnia 14 stycznia 2011 roku

Podpisano:

Maria Janiak
Fundatorka Fundacji Filokracja im. Jerzego Janiaka
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