STATUT
Europejskiej Fundacji
Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury
z siedzibą w Szczecinie

tekst jednolity z dnia 4 kwietnia 2018 roku
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą FUNDACJA INSTYTUT GRYPHIUS z siedzibą w Szczecinie zwana
dalej Fundacją, ustanowiona przez:
1) Małgorzatę Teresę Glück (poprzednio Nadolska), zam. ul. Brodzińskiego 13, 71-146
Szczecin, Polska,
2) Jarosława Josefa Wistuba, zam. Karl-Stieler-Strasse 14, 12167 Berlin – Steglitz Zehlendorf, Niemcy
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w
Szczecinie dnia 21.10.2004r., repertorium A nr 6342/2004 prowadzonej przez Notariusza
Marię Olszewską.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§4
Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.
§5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw
gospodarki.
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§7
1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym
(logo) oraz nazwą w zakresie, w jakim jest to zgodne z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
2. W zakresie współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się przekładem wyrażenia
INSTYTUT GRYPHIUS na język niemiecki: GRYPHIUS INSTITUT i język angielski:
GRYPHIUS INSTITUTE.

§8
Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§9
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji
§10
Celami Fundacji są:
1) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym poprawa pozycji konkurencyjnej
przedsiębiorstw działających na terenie Polski, przedsiębiorstw polskich działających
na terenie Unii Europejskiej oraz podmiotów tworzonych przez Polaków za granicą w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego,
2) budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie
warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy,
3) rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia
ustawicznego,
4) poprawa konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej oraz zrównoważony
rozwój obszarów wiejskich,
5) racjonalna gospodarka zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego oraz
podniesienie konkurencyjności polskiego rybołóstwa i przetwórstwa rybnego,
6) zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej
miast, obszarów i regionów Polski zwłaszcza w Układzie Unii Europejskiej,
7) tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych obszarów celem sprzyjania długofalowemu rozwojowi
gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz
integracji z Unią Europejską,
8) tworzenie warunków i wspieranie współpracy transgranicznej,
9) tworzenie warunków i wspieranie współpracy międzyregionalnej i ponadnarodowej,
2

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

wspieranie projektów z zakresu ochrony środowiska naturalnego, ekologii,
gospodarki odpadami oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych,
zapewnienie jak najlepszego przygotowania polskich beneficjentów do
wykorzystania środków unijnych,
wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury i sztuki,
zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego,
edukacja kulturalna społeczeństwa,
wspieranie rozwoju sztuki i techniki filmowej,
wspieranie działań w zakresie rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
niesienie bezzwrotnej pomocy materialnej dla osób będących w trudnej sytuacji
ze względów społecznych, zawodowych i zdrowotnych.

§11
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) podejmowanie różnych działań mających na celu promocję przedsiębiorczości na
terenie Polski i w Unii Europejskiej,
2) prowadzenie szkoleń w zakresie samorozwoju wspierających promocję talentów na
ścieżce kariery oraz szkoleń z szeroko rozumianego tematu przedsiębiorczości,
3) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć podejmowanych dla realizacji celów
Fundacji,
4) reprezentowanie Fundacji wobec odnośnych władz i instytucji,
5) skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym
w szczególności osób z bogatym dorobkiem zawodowym, które mogą wpływać na
rzeczywistość i propagować zmiany,
6) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami
pozarządowymi,
a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi,
działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
7) upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji
radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz
reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy
w zakresie objętym celami Fundacji,
8) podejmowanie działań na rzecz rozwoju rynku pracy, kształcenia ustawicznego,
konkurencyjności, gospodarki rolno – żywnościowej, rozwoju obszarów wiejskich,
9) podejmowanie inicjatyw w celu pogłębienia współpracy transgranicznej, współpracy
międzyregionalnej i ponadnarodowej,
10) upowszechnianie wiedzy o zdrowiu, zdrowym trybie życia, zagadnieniach
społecznych, ochronie środowiska naturalnego, ekologii, gospodarce odpadami oraz
rewitalizacji obszarów zdegradowanych,
11) podejmowanie działań mających na celu bezzwrotną pomoc materialną dla osób
będących w trudnej sytuacji ze względów społecznych, zawodowych i zdrowotnych,
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12) podejmowanie inicjatyw w celu przygotowania polskich beneficjentów do
wykorzystania środków unijnych oraz inicjatyw dla rozwoju kultury fizycznej, sportu,
rekreacji i turystyki,
13) organizowanie spotkań i konferencji mających na celu wspieranie, upowszechnianie
i promocję kultury i sztuki,
14) upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego,
15) podejmowanie inicjatyw w zakresie edukacji społeczeństwa,
16) podejmowanie działań zmierzających do rozwoju sztuki i techniki filmowej,
17) upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie
szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego
uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację.

§12
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych,
osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji
§13
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych)
wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, z czego 1000 zł (tysiąc złotych)
jest przeznaczone na działalność gospodarczą.
2. Majątek Fundacji stanowią także składniki majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej
działania.
3. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z Funduszu Założycielskiego oraz z dochodów
uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.

§14
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową
z obowiązującymi przepisami.

zgodnie

§15
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) dochodów z majątku Fundacji,
2) dotacji i subwencji osób prawnych,
3) dotacji z budżetu Państwa, funduszy Unii Europejskiej, funduszy innych państw,
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4) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
5) dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu obowiązujących przepisów
o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych,
6) dochodów z imprez publicznych,
7) odsetek bankowych,
8) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
2. Całość dochodów uzyskiwana przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.
3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów
statutowych.

§16
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, 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.

Rozdział IV
Działalność gospodarcza Fundacji
§17
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
1) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach
2) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami
3) 58.11.Z - Wydawanie książek
4) 58.13.Z - Wydawanie gazet
5) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
6) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
7) 63.12.Z - Działalność portali internetowych
8) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
9) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania
10) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
11) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
12) 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
13) 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
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14) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
15) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana
16) 85.59.A - Nauka języków obcych
17) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
18) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
19) 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
20) 94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych
21) 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
4. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się
31.12.2018 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku).

Rozdział V
Organy Fundacji
§18
1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Uchwały Organów Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w
obecności co najmniej połowy członków, chyba że niniejszy Statut przewiduje inny
sposób podjęcia uchwały.

Rozdział VI
Rada Fundacji

1.
2.

§19
Rada jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie
podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
Do kompetencji Rady należy:
1) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
2) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,
3) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału
zgromadzonych środków,
4) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
5) rozpatrzenie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
6) udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
8) zawieranie umów z członkami Zarządu,
9) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu oraz wytycznych co do wysokości
wynagrodzeń innych osób działających na rzecz Fundacji,
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10) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
11) uchwalanie regulaminu Rady i zatwierdzanie regulaminu Zarządu uchwalonego
przez Zarząd,
12) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji oraz o utworzeniu
oddziału Fundacji,
13) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

§20
Rada składa się z 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.
Na czele Rady stoi Przewodniczący Rady Fundacji, zwany dalej Przewodniczącym Rady,
wybierany przez Radę w głosowaniu tajnym spośród członków Rady. Przewodniczący
Rady może posługiwać się tytułem Prezydent Fundacji.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze
stosunkiem pracy z Fundacją.
W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka
Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu,
odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
Członkowie Rady Fundacji zostają powołani na czas nieokreślony.

§21
W wypadkach, o których mowa w §19 ust.2 pkt 8 Statutu, oświadczenie woli w imieniu
Fundacji składa jednoosobowo Przewodniczący Rady Fundacji lub w jego zastępstwie
członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego.

§22
Ustanie członkostwa w Radzie następuje z chwilą:
1) odwołania członka Rady,
2) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji do Przewodniczącego Rady,
3) otrzymania oświadczenia o wykluczeniu z członkostwa w Radzie, podpisanego przez
pozostałych jej członków,
4) śmierci,
5) uprawomocnienia się wyroku skazującego w wypadkach, o których mowa w §23
Statutu.
§23
Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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§24
Członkowie Rady składają oświadczenia o spełnianiu przez te osoby warunków, o których
mowa w §23 Statutu. Po powołaniu członków Rady Fundacji złożone przez nich
oświadczenia zostaną przekazane Zarządowi Fundacji.
§25
1.
Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2.
Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu
lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy swoich członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
5. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
6. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.
7. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich
uczestniczących w nim członków Rady.

Rozdział VII
Zarząd Fundacji

1.
2.
3.
4.

5.
1)
2)
3)
4)

§26
Zarząd składa się z od jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez
Radę Fundacji w głosowaniu tajnym.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna. Okres kadencji liczy się od
powołania pierwszego członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 4.
Okres kadencji członków zarządu pełniących tą funkcję w momencie rejestracji zmian
Statutu przewidujących 3-letnią kadencję, jest liczony od momentu zarejestrowania tej
zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
upływu kadencji;
złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji do Rady;
śmierci osoby pełniącej tę funkcję;
odwołania przez Radę.
§27
1. Zarząd w szczególności reprezentuje i kieruje działalnością Fundacji.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w przypadku Zarządu
wieloosobowego uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie,
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natomiast w przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w
imieniu Fundacji uprawniony jest wyłącznie Prezes.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy swoich członków. W razie równej liczby głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.

1.

2.
3.
4.

5.

§28
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji
Rady, a w szczególności:
1) realizacja celów statutowych,
2) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
4) ustalanie wielkości zatrudnienia,
5) w ramach wytycznych Rady ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz
osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
6) sporządzanie planów pracy i budżetu,
7) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o
założenia uchwalone przez Radę,
8) realizacja programów działania Fundacji,
9) sporządzanie sprawozdania finansowego Fundacji i rocznego sprawozdania
merytorycznego z działalności Fundacji, a następnie przedkładanie ich w terminie
do ostatniego dnia miesiąca lutego roku następnego do rozpatrzenia przez Radę,
10) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do
kompetencji Rady,
11) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia
oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji,
12) podejmowanie wszelkich innych działań i czynności, nie zastrzeżonych do
kompetencji Rady.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
miesiąc.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek
Fundatora, Rady albo innego członka Zarządu.
Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu,
telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego
bezpośrednio do jego członków.
Protokół z posiedzenia Zarządu powinien być podpisany przez wszystkich
uczestniczących w nim członków.

§29
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej
funkcji.
3. Umowę o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.
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Rozdział VIII
Tworzenie oddziałów, połączenie Fundacji
§ 30
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada na wniosek Zarządu.

§ 31
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 Rada w drodze uchwały podjętej
większością trzech czwartych głosów oddanych, przy obecności co najmniej trzech
czwartych członków Rady, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

Rozdział IX
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

1.
2.

3.
4.

5.

§ 32
Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku w
stopniu uniemożliwiającym realizację jej celów.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze uchwały podjętej większością
trzech czwartych głosów, przy obecności co najmniej trzech czwartych członków
Rady, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
Z chwilą otwarcia likwidacji członkowie Zarządu stają się likwidatorami.
Likwidatorzy podejmują wszelkie czynności niezbędne dla zakończenia działalności
Fundacji. Do ich działalności stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące
Zarządu.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się organizacjom pożytku
publicznego wskazanym przez Radę, których działalność odpowiada celom Fundacji.

Rozdział X
Zmiana Statutu
§33
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu.
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2. Zmiany Statutu nie mogą ograniczać celów, dla których Fundacja została
ustanowiona, określonych w akcie o ustanowieniu Fundacji.
3. Zmiany celów Fundacji mogą polegać na poszerzeniu ich katalogu.

Rozdział XI
Postanowienia Końcowe
§34
Fundacja składa coroczne sprawozdanie ze swej działalności właściwemu organowi nadzoru.

Szczecin, dnia 04.04.2018

Podpisano:

.....................................................
Agnieszka Janiak
Członek Zarządu

.....................................................
Witold Prusinowski
Członek Zarządu
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