STATUT
FUNDACJI SOLIDARNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja Solidarności Dziennikarskiej, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona
przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Foksal
3/5, 00-366 Warszawa, zwane dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym
dnia 2 sierpnia 2013 r. w kancelarii notarialnej Marka Konarskiego w Warszawie,
repertorium A NR 1456/2013.
§2
Fundacja działa na postawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
( Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§4
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja może powoływać oddziały, zakłady, filie, biura oraz przedstawicielstwa
w kraju i za granicą, a także przystępować do spółek lub stowarzyszeń i tworzyć je.
3. Realizacja zadań statutowych może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami, w tym w szczególności przez wspieranie przez Fundację innych
organizacji prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
4. Fundacja może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania, jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego statutu
ani przepisów prawa.
§5
Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.
§6
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw
kultury i dziedzictwa narodowego.
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§7
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
wyróżnieniami, osobom fizycznym i osobom prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Rozdział II
Cele i formy działalności Fundacji
§8
Celem Fundacji jest:
1) działalność kulturalna, oświatowa i edukacyjna służąca wspieraniu
społeczeństwa obywatelskiego i wolności słowa oraz rozwojowi komunikacji
społecznej,
2) wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne i prawne projektów
dziennikarskich,
3) udzielanie pomocy dziennikarzom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej lub materialnej,
4) wspieranie osób kształcących się w celu wykonywania zawodu dziennikarza,
5) prowadzenie i wspieranie inicjatyw o charakterze charytatywnym,
6) podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do założenia domu
dziennikarza – seniora,
7) udzielanie pomocy prawnej i finansowej dziennikarzom, będącym stroną
postępowań prowadzonych z ich udziałem w związku z wykonywaniem przez
nich zawodu dziennikarza albo inicjującym takie postępowania.
§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) pomoc finansową, rzeczową, organizacyjną i prawną udzielaną dziennikarzom
oraz ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
a także instytucjom i organizacjom, których cele są zbieżne z celami Fundacji,
w szczególności przyznawanie zapomóg, dofinansowanie oraz pokrywanie
kosztów obsługi prawnej,
2) fundowanie stypendiów dla osób kształcących się w celu wykonywania zawodu
dziennikarza,
3) prowadzenie szkoleń, odczytów, seminariów, konferencji i innych form
doskonalenia zawodowego,
4) podejmowanie wspólnych inicjatyw z innymi stowarzyszeniami, instytucjami
naukowymi, kulturalnymi, technicznymi i ekonomicznymi oraz innymi
organizacjami, których cele są zbieżne z celami Fundacji,
5) współpracę z organizacjami dziennikarskimi w kraju i za granicą,
6) organizowanie i finansowanie założenia domu dziennikarza – seniora.
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Rozdział III
Majątek i dochody oraz działalność gospodarcza Fundacji
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej w wysokości
300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) oraz środki finansowe, prawa
majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Połowa funduszu założycielskiego w wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt
tysięcy złotych) podlega szczególnej ochronie polegającej na konieczności
uzyskiwania uprzedniej zgody Rady Fundacji, ilekroć Zarząd Fundacji będzie
zamierzał skorzystać ze środków tego funduszu. Zgoda musi być udzielona
na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 11
Dochodami Fundacji są w szczególności:
1)
2)
3)
4)

darowizny, dotacje, subwencje, spadki i zapisy;
dochody z praw majątkowych oraz z majątku ruchomego i nieruchomego;
odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych;
środki z funduszy pochodzących z instytucji państwowych oraz międzypaństwowych lub środki przyznane przez rządy państw obcych na podstawie
umów zawartych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej z tymi instytucjami
i państwami;
5) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
6) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§ 12
1.
2.

Dochody z darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację wszystkich celów Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej.
W razie powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku tylko z dobrodziejstwem inwentarza i jedynie wówczas,
gdy w chwili składania tego oświadczenia oczywiste jest, że stan czynny spadku
przewyższa długi spadkowe.
§ 13

1.
2.
3.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą,
w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wskazanym w Statucie
podejmuje Zarząd Fundacji.
Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska
wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane
przez przepisy prawa.
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§ 14
Działalność gospodarcza Fundacji może obejmować:
1) drukowanie gazet (18.11.Z)
2) pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach
(47.19.Z)
3) sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(47.91.Z)
4) pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami (47.99.Z)
5) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)
6) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
(55.20.Z)
7) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)
8) wydawanie książek (58.11.Z)
9) wydawanie gazet (58.13.Z)
10) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
11) pozostałą działalność wydawniczą (58.19.Z)
12) działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (59.11.Z)
13) działalność związaną z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (59.13.Z)
14) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
i podobna działalność (63.11.Z)
15) działalność portali internetowych (63.12.Z)
16) działalność agencji informacyjnych (63.91.Z)
17) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
(68.20.Z)
18) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)
19) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych (72.20.Z)
20) działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
21) działalność fotograficzną (74.20.Z)
22) pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej
niesklasyfikowaną (74.90.Z),
23) działalność związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników (78.10.Z),
24) pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowaną (79.90.C)
25) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostałą
specjalistyczna działalność wspomagającą prowadzenie biura (82.19.Z)
26) działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
27) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
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28) działalność wspomagającą edukację (85.60.Z)
29) pomoc społeczną z zakwaterowaniem zapewniającą opiekę pielęgniarską
(87.10.Z)
30) pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (87.30.Z)
31) działalność bibliotek (91.01.A)
32) działalność archiwów (91.01.B)
33) działalność muzeów (91.02.Z)
34) pozostałą działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną (96.09.Z).
§ 15
1. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacja przeznacza środki w wysokości
nie niższej niż 1 000 zł.
2. Dochody osiągane z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację
celów statutowych.
§ 16
1. Fundacja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok kalendarzowy.
2. Plan finansowy określa wpływy i wydatki Fundacji, w szczególności strukturę
wydatków oraz limit wydatków na koszty funkcjonowania Fundacji.
3. Projekt planu finansowego przygotowuje Zarząd, a zatwierdza Rada Fundacji.
4. Działalność Fundacji podlega corocznemu badaniu przez Radę Fundacji pod kątem
gospodarności, rzetelności i zgodności z celami Fundacji oraz przepisami prawa.
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół pokontrolny, w którym opisuje
się wnioski końcowe wraz z oceną działalności Zarządu i, w razie potrzeby, wskazuje
uchybienia i sugestie odnośnie wyciągania konsekwencji prawnych w stosunku
do członków Zarządu.
5. Rada Fundacji lub Fundator może w każdym czasie zarządzić przeprowadzenie
kontroli działalności Fundacji. Organy Fundacji są zobowiązane do udostępnienia
osobom kontrolującym wszelkich informacji i dokumentów potrzebnych
do przeprowadzenia kontroli.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 17
1.

2.

Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji zwana dalej Radą,
2) Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.
Wszyscy członkowie organów Fundacji obowiązani są do dochowania najwyższej
staranności przy wykonywaniu swoich funkcji.
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§ 18
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Rada liczy od 3 do 5 członków.
Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie (bez wynagrodzenia).
Członkowie Rady są powoływani na czteroletnią wspólną kadencję.
Członkowie Rady są powoływani przez Fundatora.
Członkostwo w Radzie ustaje w razie odwołania członka Rady, jego śmierci
lub złożenia przez niego rezygnacji na piśmie.
Fundator może odwołać członka Rady wyłącznie w przypadku:
1) wystąpienia choroby lub utraty sił, wywołujących trwałą niezdolność
do sprawowania funkcji przez członka Rady,
2) niepełnienia obowiązków członka Rady przez okres 90 dni, bez względu na jego
obecność w Fundacji,
3) nienależytego wykonywania funkcji członka Rady,
4) naruszenia Statutu Fundacji lub obowiązujących przepisów prawa,
5) skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
związane z działalnością Fundacji.
Funkcji członka Rady nie można łączyć z funkcją członka Zarządu Fundacji
ani z takim stosunkiem prawnym z Fundacją, który wiązałby się z wypłatą
wynagrodzenia.
§ 19

Do kompetencji Rady należy:
1) nadzór i kontrola realizacji celów działania Fundacji,
2) występowanie do Fundatora z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
3) zatwierdzanie planów finansowych Fundacji oraz spraw przedłożonych przez
Zarząd,
4) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych w rozumieniu
przepisów ustawy o rachunkowości,
6) ocena pracy Zarządu, rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności
oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
7) zawieranie w imieniu Fundacji umów z członkami Zarządu na okres
nieprzekraczający okresu sprawowania przez nich funkcji (w takim przypadku
Rada upoważnia do zawarcia umowy Przewodniczącego lub innego członka
Rady),
8) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd czynności prawnych,
powodujących rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania na kwotę
przewyższającą 50 000 zł lub inną określoną przez Radę.
§ 20
1.

Przewodniczącego Rady wyznacza Fundator.
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2.
3.
4.

Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Zastępcę
i Sekretarza Rady.
Przewodniczący kieruje pracami Rady, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy.
W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca.
§ 21

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej,
niż raz na kwartał.
Do udziału w posiedzeniach Rada może zapraszać inne osoby wyłącznie z głosem
doradczym. W przypadku zaproszenia na posiedzenie członka Zarządu, jego
stawiennictwo jest obowiązkowe.
Przewodniczący zwołuje posiedzenia nadzwyczajne z własnej inicjatywy
lub w terminie 14 dni od otrzymania żądania zwołania posiedzenia od Fundatora
lub co najmniej dwóch członków Rady lub wniosku Zarządu.
Fundator, niezależnie od wniosku, o którym mowa w ust. 3, może samodzielnie
zwołać posiedzenie Rady.
W uzasadnionych przypadkach Rada może korzystać z pomocy specjalistów
i konsultantów, z którymi, na wniosek Rady, Zarząd Fundacji jest obowiązany
zawrzeć właściwe umowy.
Rada może uchwalić regulamin swojego działania.
§ 22

1.

2.
3.
4.

Decyzje Rady zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością
głosów, którą ustala się od liczby powołanych członków Rady. Dla ważności
uchwał niezbędne jest wysłanie zaproszeń do wszystkich członków Rady.
Zaproszenia mogą być wysłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.
W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale, decyduje
głos Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności - głos Zastępcy.
Za zgodą wszystkich członków Rady, Rada może odbywać posiedzenia
i podejmować uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
pod warunkiem, że zapewnione jest należyte utrwalenie przebiegu głosowania.
§ 23

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 członków powoływanych przez Fundatora
na okres trzyletniej wspólnej kadencji.
2. Powołując członków Zarządu, Fundator wskazuje Prezesa oraz Wiceprezesa.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje w razie odwołania członka Zarządu, jego śmierci
lub złożenia przez niego rezygnacji na piśmie.
4. Fundator może odwołać członka Zarządu wyłącznie w przypadku:
1) wystąpienia choroby lub utraty sił przez członka Zarządu, wywołujących trwałą
niezdolność do sprawowania funkcji,
7

2) niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres 90 dni, bez względu
na jego obecność w Fundacji,
3) nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu,
4) naruszenia Statutu Fundacji lub obowiązujących przepisów prawa,
5) skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
związane z działalnością Fundacji.
§ 24
1.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
2) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz realizowanie jej celów
statutowych,
3) decydowanie w sprawie podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej
i zasadach prowadzenia tej działalności,
4) opracowywanie planów finansowych Fundacji i przedkładanie ich Radzie
do zatwierdzenia,
5) sporządzanie sprawozdań finansowych i przedkładanie ich Radzie
do zatwierdzenia zgodnie z przepisami o rachunkowości,
6) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i przedkładanie ich
Radzie,
7) sprawowanie zwykłego zarządu majątkiem Fundacji;
8) występowanie do Rady z wnioskiem w sprawie likwidacji Fundacji, połączenia
z inną fundacją lub zmian w Statucie,
9) powoływanie przedstawicielstw, oddziałów, zakładów i filii Fundacji,
zatwierdzanie ich regulaminów organizacyjnych oraz powoływanie ich
kierowników.
2. Do Zarządu należy wykonywanie wszelkich kompetencji w zakresie funkcjonowania Fundacji, niezastrzeżonych dla Fundatora lub Rady.
§ 25
1.
2.
3.
4.

Do ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Fundacji wymagane jest łączne
działanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa albo Wiceprezesa.
W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji
składa Prezes Zarządu.
Zarząd może ustanawiać pełnomocników do poszczególnych czynności bądź
czynności określonego rodzaju, których zakres nie przekracza zwykłego zarządu.
Prezes Zarządu podejmuje decyzje w sprawie polityki kadrowej oraz dokonuje
w imieniu Fundacji czynności z zakresu prawa pracy (art. 31 Kodeksu pracy), chyba
że Zarząd upoważni do ich dokonywania innego członka Zarządu lub wyznaczy
pełnomocnika.
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§ 26
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje jego posiedzenia i im
przewodniczy.
W razie nieobecności Prezesa jego obowiązki wykonuje Wiceprezes.
Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu
lub wyznaczonego przez niego członka Zarządu.
Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Zarządu.
W razie równości głosów o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu,
a w przypadku jego nieobecności – głos członka Zarządu, który przewodniczy
posiedzeniu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej, niż raz na kwartał.
Za zgodą wszystkich członków Zarządu, Zarząd może odbywać posiedzenia
i podejmować uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
pod warunkiem, że zapewnione jest należyte utrwalenie przebiegu głosowania.
§ 27

1.
2.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada, po uzyskaniu zgody Fundatora
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
Rozdział V
Zmiany w statucie i postanowienia końcowe
§ 28

1.

2.

Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji, połączenia z inną fundacją lub zmiany
statutu podejmuje Rada większością 4/5 głosów w obecności co najmniej 3/4
członków Rady, na wniosek Zarządu, po uzyskaniu zgody Fundatora wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności.
Zmiana celu fundacji wymaga zmiany statutu, z zachowaniem trybu postępowania
określonego w ust. 1.
§ 29

1.
2.
3.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,
lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątkowych Fundacji.
Likwidację przeprowadza Zarząd.
Środki majątkowe po likwidacji Fundacji, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy
o fundacjach, przeznacza się na cele zgodne z celami Fundacji.
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§ 30
Niniejszy Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania Fundacji w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
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