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TEKST JEDNOLITY
STATUTU
FUNDACJI im. JULIANA TUWIMA i IRENY TUWIM
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą "Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim", zwana dalej
"Fundacją", ustanowiona została przez Ewę Tuwim-Wozniak, zwaną dalej
"Fundatorem", Aktem Notarialnym sporządzonym przed Teresą Dębską - Grelus,
notariuszem w Warszawie, w jej Kancelarii w tymże mieście przy ul. Zgoda nr 3, lok.
1, dnia trzydziestego pierwszego stycznia roku dwutysięcznego szóstego (2006-0131) za numerem repertorium A nr 906/2006 i zmienionym przed Teresą Dębską Grelus, notariuszem w Warszawie, w jej Kancelarii w tymże mieście przy ul. Zgoda
nr 3, lok. 1, dnia dwudziestego dziewiątego marca roku dwutysięcznego szóstego
(2006-03-29), za numerem repertorium A nr 2538/2006.
§2
1.

Fundacja posiada osobowość prawną.
Fundacja działa na podstawie Ustawy o Fundacjach z 6 kwietnia 1984 r.
(Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz.203 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, oraz na
podstawie niniejszego statutu, dalej zwanego Statutem.
2.

§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Fundacja może tworzyć oddziały i biura w kraju i za granicą.
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami, zgodnie z obowiązującym prawem.
3.

§4
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą polegającą na korzystaniu z autorskich
praw majątkowych do utworów, o których mowa w § 12.
§5
Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.
§6
Fundacja posługuje się prostokątną pieczęcią z napisem przedstawiającym jej
nazwę i nazwę miasta, w którym Fundacja ma swoją siedzibę.
§7
Fundacja może ustanawiać i przyznawać odznaki i medale honorowe osobom
fizycznym oraz prawnym, wybitnie przyczyniającym się do realizacji celów
statutowych Fundacji.
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Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§8
Celami Fundacji są:
1. Udzielanie pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej na rzecz osób, stale
zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
a) niepełnosprawnych fizycznie, w celu osiągnięcia poprawy w poziomie ich
edukacji lub samodzielności oraz ułatwienia ich integracji społecznej, w
szczególności, gdy leczenie, rehabilitacja, nauczanie lub konsultacja zalecona
przez lekarza prowadzącego, wymagają dojazdu do centrów medycznych lub
szkół położonych w dalekiej odległości od miejsca ich zamieszkania;
b) nieuleczalnie chorych, pozostających pod opieką zakładów opieki paliatywnej,
w celu poprawy jakości ich życia.
2. Opieka nad spuścizną literacką po Julianie Tuwimie i Irenie Tuwim-Stawińskiej,
pielęgnowanie pamięci o obojgu twórcach oraz pogłębianie i rozpowszechnianie
wiedzy o ich postaciach i życiu.
§9
Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności poprzez:
1.

Pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych z majątku
Fundacji, o którym mowa w § 12;

2.

Współpracę z zakładami opieki zdrowotnej, instytucjami publicznymi i
organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji
oraz z osobami fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie tymi celami;

3.

Ochronę autorskich praw osobistych Juliana Tuwima i Ireny Tuwim-Stawińskiej
oraz majątkowych praw autorskich do ich utworów;

4.

Popularyzację twórczości Juliana Tuwima, a szczególnie tych utworów
skierowanych do dorosłego odbiorcy, które autor publikował pod własnym
nazwiskiem;

5.

Zabezpieczenie należytej opieki nad miejscami spoczynku Juliana Tuwima i Ireny
Tuwim-Stawińskiej;

6.

Rozpowszechnianie informacji o działalności i celach Fundacji.
§ 10
Dla osiągnięcia swych celów wymienionych w § 8, Fundacja może
współdziałać z innymi osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi.
§ 11

1.

Fundacja udziela pomocy zgodnie z celami określonymi w § 8, ust 1, gdy koszty
tej pomocy nie mogą być sfinansowane przez podmioty tam wymienione lub przez
opiekunów ustawowych podmiotów tam wymienionych albo z innych źródeł opieki
społecznej i zdrowotnej.
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2.

Pomoc, o której mowa w § 8, ust 1, udzielana będzie po przedłożeniu Fundacji
odpowiednich dokumentów poświadczających rzeczywistą potrzebę uzyskania
wsparcia oraz po wyrażeniu pisemnej zgody podmiotów tam wymienionych lub
ustawowych opiekunów podmiotów tam wymienionych na warunki udzielenia tej
pomocy ustalone przez Zarząd Fundacji.
Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 12

Majątek Fundacji stanowi:
1.

fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000 (słownie: jeden tysiąc) PLN,
pokryty wkładem pieniężnym wniesionym przez Fundatora oraz

2.

majątkowe prawa autorskie do utworów Juliana Tuwima i Ireny TuwimStawińskiej wniesione przez Fundatora, o wartości 50 000 (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy) PLN, wymienione w akcie notarialnym o jej ustanowieniu.
§ 13

Za swoje zobowiązania powstałe w trakcie działalności Fundacji, Fundacja
odpowiada całym swoim majątkiem.
§ 14
Dochody Fundacji pochodzą:
1.

z korzystania z majątkowych praw autorskich wniesionych przez Fundatora,

2.

z lokat kapitałowych, w których kapitał stanowią dochody, o których mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

3.

z darów Fundatora lub jego spadkobierców.
§ 15

Dochody Fundacji są w całości przeznaczane na realizacje celów statutowych.
Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 16
Organami Fundacji są:
a. Organ nadzorczy w osobie Fundatora, o którym mowa w §1 Statutu,
którego prawa i obowiązki wynikają z §17 ust.2,3,6,7,8,11 oraz §18
ust.1,3,5; §23 ust.3,4;§30,§33,35,36
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
c. Komisja Programowa Fundacji do Spraw Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym, dalej zwana Komisją ds. Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym.
§17
1.

Zarząd składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
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2.

Fundator obejmuje funkcję członka Zarządu.

3.

Fundator powołuje pozostałych członków Zarządu oraz powołuje członków Komisji
Programowych.

4.

Kadencja członka Zarządu trwa 5 lat. Można pełnić funkcję członka Zarządu przez
więcej niż jedną kadencję.

5.

Ustęp uchylony.

6.

Fundator nadzoruje działalność organów Fundacji, zatwierdza roczny budżet
Fundacji, dokonuje wyboru biegłego rewidenta w celu poddania badaniu
sprawozdań finansowych najrzadziej raz na cztery lata oraz zatwierdza
sprawozdania finansowe i roczne plany finansowe.

7.

Fundator mianuje Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

8.

Fundator może w każdym czasie odwołać członka Zarządu, w szczególności, jeśli
nie bierze on udziału w pracach Zarządu lub działa na szkodę Fundacji.

9.

Ustęp uchylony.

10. Zarząd

wybiera Dyrektora Biura Fundacji, jednakże Prezes Zarządu nie może
pełnić tych obowiązków.

11. Uprawnienia

Fundatora wynikające z niniejszego Statutu z chwilą jego śmierci lub
wystąpienia okoliczności uniemożliwiających ich wykonywanie (rezygnacja,
orzeczenie sądu) przejmuje Prezes Zarządu. W razie śmierci lub wystąpienia
okoliczności (rezygnacja, orzeczenie sądu) uniemożliwiających wykonywanie tych
uprawnień zarówno przez Fundatora, jak i przez Prezesa Zarządu, uprawnienia
ich przejmuje ten z pozostałych członków Zarządu, który najdłużej piastuje tę
funkcję.
§ 18

1.

Fundator lub członek rodziny Fundatora nie są wynagradzani.

2.

Inni członkowie Zarządu mogą być wynagradzani za udział w posiedzeniach na
podstawie umów cywilnoprawnych, bądź też stosunku pracy. Decyzję w sprawie
wynagrodzeń, a także możliwości zatrudnienia lub innego tytułu do wypłacania
wynagrodzeń podejmuje Prezes Zarządu, który również zawiera wszelkie umowy
z członkami tego organu oraz pełni funkcję kierownika zakładu pracy w
odniesieniu do pracowników Biura. Kwota wynagrodzenia dla członka Zarządu nie
może przekraczać średniej krajowej.

3.

Wszyscy członkowie Zarządu, w tym Fundator mają prawo do zwrotu
uzasadnionych i udokumentowanych wydatków, poniesionych w związku ze swoją
działalnością dla Fundacji.

4.

Ustęp uchylony.

5.

Fundator i członek Zarządu nie może pozostawać w stosunku pokrewieństwa lub
zależności z biegłym rewidentem, o którym mowa w § 17 ust. 7.
§ 19

1.

Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Uprawnienie to
obejmuje wszystkie czynności sądowe i pozasądowe Fundacji.
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2.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu łącznie,
w tym Prezes lub Wiceprezes, albo też członek Zarządu łącznie z pełnomocnikiem
ustanowionym przez Zarząd.

3.

Zakres obowiązków Zarządu obejmuje w szczególności:
a)

określanie sposobów realizacji celów Fundacji, z zastrzeżeniem postanowień §
21;

b)

uchwalanie rocznego budżetu Fundacji;

c)

powoływanie i odwoływanie członków pozostałych organów Fundacji, z
zastrzeżeniem postanowień § 23 ust. 3;

d)

uchwalanie regulaminu pracy Biura Fundacji;

e) podejmowanie

uchwał w zakresie tworzenia
organizacyjnych, oddziałów i biur Fundacji;

f)

i

likwidacji

jednostek

uchwalanie zasad wynagradzania pracowników Biura oraz zasad pobierania
wynagrodzenia w ramach działalności gospodarczej Fundacji;

g) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji zgodnie z
postanowieniami zawartymi w rozdziale V Statutu;
h) podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji Fundacji lub jej połączenia z
inną fundacją, zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale VI Statutu;
i) nadawanie honorowych nagród i wyróżnień Fundacji, o których mowa w § 7;
j) sporządzanie sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za miniony rok
obrotowy;
k) ustęp uchylony.
§ 20
1.

Zarząd pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w
roku. Posiedzenia Zarządu oraz podejmowanie uchwał Zarządu może się odywać
w trybie zdalnym lub pisemnym. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub
Wiceprezes, gdy Prezes nie może pełnić swoich funkcji z jakichkolwiek przyczyn.
Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu może być zwołane w razie potrzeby na
wniosek każdego członka Zarządu.

2.

Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

3.

Głosowanie jest jawne, z wyłączeniem spraw dotyczących odwoływania członków
Zarządu, które wymagają głosowania tajnego.

4.

Członkowie Zarządu mogą brać udział w głosowaniu oddając swój głos na piśmie
za pośrednictwem innego członka Zarządu, co nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia.

5.

Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 nie może dotyczyć
odwoływania członków Zarządu, a także zmian Statutu oraz decyzji w przedmiocie
likwidacji Fundacji lub połączenia jej z inną fundacją.
§ 21

Fundacja może zawierać umowy dotyczące przeniesienia za odpowiednim
wynagrodzeniem autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 12 pkt 2).
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Fundacja może zawierać odpłatnie umowy zezwalające na wyłączne korzystanie z
praw majątkowych, o których mowa w § 12 pkt 2) (licencje wyłączne). Zawarcie
każdej umowy dotyczącej przeniesienia autorskich praw majątkowych lub
zezwalającej na wyłączne korzystanie z tych praw wymaga uprzedniej zgody
Zarządu Fundacji wyrażonej w uchwale. Fundacja może zawierać umowy
zezwalające na niewyłączne korzystanie z praw majątkowych, o których mowa w §
12 pkt 2) (licencje niewyłączne) odpłatnie lub nieodpłatnie.
§ 22
1.

Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwały zwykłą większością głosów, przy
czym wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa, a ponadto oddanie
głosów przez połowę składu Zarządu. W przypadku równości głosów, głos
Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności i równoczesny brak jego głosu na
piśmie, Wiceprezesa, jest przeważający. W przypadku składu dwuosobowego,
Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwały jednomyślnej.

2.

Z pominięciem postanowienia ust 1, decyzje Zarządu o odwołaniu członka
jakiegokolwiek organu Fundacji, zmianie Statutu oraz likwidacji lub połączeniu
Fundacji z inna fundacją, wymagają większości 2/3 głosów, przy czym wymagana
jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa, a ponadto oddanie głosów przez
wszystkich członków Zarządu. W przypadku równości głosów, głos Prezesa
Zarządu, jest przeważający.
§ 23

1.

Każda z Komisji Programowych składa się od 2 do 5 osób posiadających wiedzę i
doświadczenie w dziedzinie związanej z zakresem działania odpowiedniej Komisji.

2.

Członkowie Komisji Programowych powoływani są na okres kadencji 3 lat. Można
pełnić funkcję członka Komisji Programowych przez więcej niż jedną kadencję.

3.

Fundator powołuje członków pierwszego składu Komisji Programowych, a na jego
pisemny wniosek, także następne składy tych organów. W braku wniosku
Fundatora, członków Komisji Programowych powołuje Zarząd Fundacji.

4.

Członkostwo w Komisjach Programowych wygasa z chwilą, śmierci członka,
złożenia przez niego pisemnej rezygnacji lub odwołania przez Fundatora lub
Zarząd.
§ 24

1.

Członkowie Komisji Programowych mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia
swych funkcji.

2.

Członkowie Komisji Programowych otrzymują zwrot poniesionych wydatków
związanych z ich działalnością w Fundacji .

3.

Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 2, następuje na podstawie decyzji Zarządu.
§ 25

1.

Komisje Programowe są organami o uprawnieniach inicjatywnych, doradczych i
opiniodawczych.

2.

Do zadań Komisji Programowych należy w szczególności:
a) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
b) opiniowanie planów działania Fundacji;
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c) opiniowanie na wniosek Zarządu, rezultatów i celowości działania Fundacji.
3.

Ustęp uchylony.
§ 26

Do kompetencji Komisji d/s Pomocy Osobom Niepełnosprawnym należy dodatkowo:
a) dokonywanie wstępnej kwalifikacji podmiotów, którym ma być udzielona pomoc,
o której mowa w § 8, ust 1;
b) przedstawianie Zarządowi propozycji dotyczących rodzaju i zakresu pomocy, o
której mowa w § 8, ust.1.
§ 27
Członkostwo w Komisji Programowej ulega zawieszeniu w wypadku wyboru jej
członka do Zarządu, lub na czas jego innej pracy za wynagrodzeniem dla Fundacji.
§ 28
1.

Opinie członków Komisji Programowych są dostarczane Zarządowi Fundacji
bezpośrednio przez każdego z członków, drogą elektroniczną na adres Biura
Fundacji lub w postaci dokumentu papierowego dostarczonego na adres pocztowy
Fundacji.

2.

Ustęp uchylony.
§ 29

1.

Biuro Fundacji zapewnia obsługę organom Fundacji.
2. Strukturę

organizacyjną i zasady pracy Biura Fundacji określa Regulamin Biura,
uchwalony przez Zarząd.
Rozdział V
ZMIANA STATUTU
§ 30
Zmiana Statutu następuje w trybie uchwały Zarządu. Dla swojej ważności decyzja
Zarządu o zmianie Statutu wymaga pisemnej akceptacji Fundatora.
§ 31
Zmiana Statutu nie może dotyczyć celów Fundacji zawartych w § 8 z wyłączeniem
zmiany w określeniu wieku beneficjentów działalności charytatywnej Fundacji.
Rozdział VI
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ I LIKWIDACJA NINIEJSZEJ FUNDACJI
§ 32
Statut dopuszcza połączenie Fundacji z inną fundacją pod warunkiem, że fundacja
powstała z tego połączenia realizować będzie cele, o których mowa w § 8, w stopniu
podobnym do tego, w jakim realizowała je przed połączeniem Fundacja, i że
fundacja powstała z połączenia w swoim statucie zawarłaby postanowienia § 21 i §
31 Statutu.
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§ 33
O połączeniu Fundacji z inną fundacją decyduje Fundator lub, w razie braku decyzji
Fundatora, Zarząd Fundacji.
§ 34
Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku
Fundacji.
§ 35
O likwidacji Fundacji decyduje Fundator lub, w razie braku decyzji Fundatora, Zarząd
Fundacji. Likwidatorów Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji.
§ 36
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5,
ust.4, Ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom
Fundacji, wskazanym w uchwale o likwidacji przez Fundatora, lub w razie braku
decyzji Fundatora, przez Zarząd Fundacji.
Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 37
Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla
miasta stołecznego Warszawy.
§ 38
Do statutu dołącza się oświadczenie Fundatora w sprawie wskazania ministra
właściwego ze względu na zakres jego działania i cele Fundacji oraz drugie
oświadczenie dotyczące wskazania właściwego ze względu na siedzibę Fundacji
starostę.
___________________
Roman Wozniak
Prezes Zarządu
___________________
Marek Kołłątaj
Wiceprezes Zarządu
___________________
Ewa Tuwim - Wozniak
Fundator-Członek Zarządu

8

