STATUT FUNDACJI GARGANO
DEBIUTY NA SKRÓTY
PREAMBUŁA
Prawdziwa twórczość ma zakorzenienie w Bogu i wypływa z głębi serca.
Misją Fundacji jest podążanie poprzez literaturę ku Bogu.
Patronem Fundacji jest Św. Michał Archanioł z Monte Sant’Angelo na górze Gargano.
Fundacja jest skierowana do wszystkich osób wrażliwych na piękno, dobro i prawdę,
bez względu na wyznanie, narodowość czy światopogląd.
Fundacja będzie realizowała swoje cele, opierając się na chrześcijańskiej wizji Boga,
człowieka i świata.
Fundacja ma za zadanie skrócić drogę wartościowym debiutom i pomóc początkującym
pisarzom, którzy potrzebują przyjaznego środowiska, doskonalenia warsztatu twórczego oraz
wsparcia przy wydawaniu swoich prac.

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Iwona Świerkula, zwana w dalszej części Statutu Fundatorem, ustanowiła
aktem notarialnym fundację o pełnej nazwie „Fundacja Gargano Debiuty
na skróty” zwaną dalej Fundacją. Fundacja może posługiwać się nazwą
skróconą „Fundacja Gargano”.
2. Fundacja działa na podstawie prawa polskiego, w szczególności na
podstawie Ustawy o fundacjach oraz na podstawie niniejszego Statutu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczpospolitej
Polskiej w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.
3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś
działając za granicą Rzeczpospolitej Polskiej – przedstawicielstwa.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się nazwą
przetłumaczoną na inne języki obce.
5. Fundacja może przyznawać tytuły honorowe i wyróżnienia osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez
Fundację.

6. Fundacja posiada własne logo z postacią Anioła ze skrzydłem w kształcie
książki.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury
i dziedzictwa narodowego.

II.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§4
1. Celami Fundacji są:
a) wspieranie debiutujących i początkujących pisarzy tworzących
zgodnie z wartościami chrześcijańskimi;
b) edukacja literacka i kulturalna czytelników;
c) stworzenie środowiska dla twórców i czytelników, którzy identyfikują
się z wartościami propagowanymi przez Fundację;
d) propagowanie twórczości literackiej oraz działania w zakresie i na
rzecz:
d.1- chrześcijańskiej wizji człowieka ;
d.2- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i podtrzymania tradycji
narodowej;
d.3 - integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społecznościami lokalnymi;
d.4 - osób niepełnosprawnych ;
d.5 - ochrony praw rodziny i praw dziecka;
d.6 - wspierania aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych;
d.7- aktywizacja młodzieży i osób 50+;
d.8 - wspierania rozwoju gospodarczego;
d.9 - wspierania czytelnictwa w szkołach podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
d.10 - upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
d.11 - ochrony środowiska;
d.12 - pomocy twórcom z obszarów wiejskich i z uboższych rodzin;
d.13 - pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i konfliktów w kraju
i zagranicą;
d.14 - promocji i organizacji wolontariatu.

§5
1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
a) prowadzenie działalności wydawniczej, dystrybucyjnej,
dokumentacyjnej i informacyjnej;
b) prowadzenie portalu w internecie;
c) organizowanie konkursów literackich, warsztatów i kursów;
d) przyznawanie nagród i wyróżnień dla twórców;
e) organizowanie wydarzeń kulturalnych, m.in. spotkań autorskich,
wystaw, pokazów;
f) promowanie młodych talentów z uboższych rodzin i obszarów
wiejskich;
g) organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych szlakami pisarzy
i osób związanych ze sztuką:
h) współdziałanie i realizację projektów z organizacjami i instytucjami
prowadzącymi podobną działalność;
i) organizowanie zbiórki pieniędzy, gromadzenie funduszy
przeznaczonych na realizację celów Fundacji;
j) produkcję różnego rodzaju reklam ;
k) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji;
l) prowadzenie działalności gospodarczej.
§6
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
18.11.Z Drukowanie gazet
18.12.Z
Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z
Introligatorstwo i podobne usługi
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
46.90.Z
Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
47.61.Z
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.62.Z
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47.63.Z
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.89.Z
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na
straganach i targowiskach

47.91.Z
47.99.Z
58.11.Z
58.13.Z
58.14.Z
58.19.Z
58.21.Z
59.11.Z
59.12.Z.
59.13.Z
59.14.Z
59.20.Z
62.01.Z
62.02.Z
63.11.Z
63.12.Z
63.91.Z
63.99.Z
70.21.Z
70.22.Z
73.11.Z
73.12.A
73.12.B
73.12.C
73.12.D
73.20.Z
74.10.Z
74.20.Z
74.30.Z
74.90.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej lub Internet
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami
Wydawanie książek
Wydawanie gazet
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
Pozostała działalność wydawnicza
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych
Działalność post-produkcyjna związana z filmami, nagraniami
wideo i programami telewizyjnymi
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych
Działalność związana z projekcją filmów
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Działalność związana z oprogramowaniem
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
(hosting) i podobna działalność
Działalność portali internetowych
Działalność agencji informacyjnych
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania
Działalność agencji reklamowych
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
w radiu i telewizji
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet)
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
w pozostałych mediach
Badanie rynku i opinii publicznej
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Działalność fotograficzna
Działalność związana z tłumaczeniami
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana

77.22.Z
77.40.Z
79.11.B
79.12.Z
82.30.Z
85.52.Z
85.59.B
85.60.Z
88.99.Z
90.01.Z
90.02.Z
90.03.Z
90.04.Z
91.01.A
91.01.B
93.29.Z
94.99.Z

III.

Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
Działalność pośredników turystycznych
Działalność organizatorów turystycznych
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane
Działalność wspomagająca edukację
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień
artystycznych
Artystyczna i literacka działalność twórcza
Działalność obiektów kulturalnych
Działalność bibliotek
Działalność archiwów
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 złotych
(dwa tysiące złotych), z czego 1000 zł (jeden tysiąc złotych) jest
przeznaczone na działalność gospodarczą oraz mienie nabyte przez
Fundację w toku działania.
2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów działalności
pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji, subwencji oraz grantów;
c) programów Unii Europejskiej;
d) zbiórek publicznych;
e) innych imprez publicznych;
f) wsparcia i współpracy ze strony osób prawnych i osób fizycznych;
g) odsetek i depozytów bankowych;
h) dochodów z działalności gospodarczej;

j) dochodów z praw autorskich i innych praw pokrewnych;
k) innych dochodów z majątku Fundacji.
3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.

IV.

WŁADZE FUNDACJI
§8

1. Władzami Fundacji są Rada Fundacji, zwana dalej Radą i Zarząd
Fundacji zwany dalej Zarządem.

A. RADA FUNDACJI
§9
1.
2.
3.
4.
5.

Rada Fundacji jest organem kontrolnym i doradczym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków.
Kadencja Rady Fundacji trwa cztery lata.
Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członków pierwszego składu Rady i Przewodniczącego Rady powołuje
Fundator.
6. Przewodniczący Rady w trakcie trwania kadencji może powołać nowych
członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Rady.
7. W kolejnych kadencjach Rada spośród swoich członków wybiera
Przewodniczącego Rady.
8. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz
oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 10
1. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji
z członkostwa lub śmierci członka Rady.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady
i pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku
uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji
w Zarządzie.
4. W razie rezygnacji Fundatora z członkostwa w Zarządzie może on zostać
powołany do Rady.

5. W razie nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją –
członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na
czas trwania stosunku pracy.
§ 11
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.
W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć bez prawa głosowania
członkowie Zarządu oraz inne osoby na zaproszenie Przewodniczącego
Rady.
§ 12
1. Do zadań Rady należy w szczególności:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
b) opiniowanie bieżącej działalności Zarządu;
c) kontrola działalności Fundacji w zakresie realizacji statutowych celów;
d) kontrola działalności majątkowej i finansowej Fundacji;
e) zatwierdzanie corocznych sprawozdań i budżetu;
f) występowanie z wnioskami do Zarządu;
g) przyznawanie wyróżnień osobom zasłużonym dla Fundacji;
h) podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją
lub o likwidacji Fundacji.
B . ZARZĄD FUNDACJI
§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z od dwóch do pięciu osób.
3. Fundator powołuje skład Zarządu na pierwszą kadencję i jest Prezesem
Zarządu podczas pierwszej kadencji.
4. W kolejnych kadencjach Zarząd w drodze głosowania powołuje Prezesa
spośród swoich członków.
5. Prezes powołuje członków Zarządu na okres czteroletniej kadencji. Prezes
ma prawo powołania nowych członków Zarządu w trakcie trwania
kadencji oraz wyznaczania Wiceprezesa.
6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

7. Fundator pełni funkcje członka Zarządu do czasu złożenia przez siebie
rezygnacji. W razie rezygnacji Fundatora z członkostwa w Zarządzie,
może on powołać inną osobę do Zarządu na swoje miejsce.
8. Członkostwo w Zarządzie w trakcie trwania kadencji ustaje na skutek:
a) śmierci członka Zarządu;
b) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu lub Rady Fundacji;
c) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonanie
funkcji członka Zarządu;
d) podjęcia wspólnie decyzji Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady
o zwolnieniu z powodu niespełnienia przyjętych obowiązków lub
działania niezgodnie ze statutem;
e) skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem karnym.
9. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
§14
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) realizacja celów statutowych;
c) realizacja uchwał Rady;
c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz budżetu;
d) zarządzanie majątkiem Fundacji;
e) przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności Fundacji;
f) przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i dotacji;
f) uchwalanie regulaminu działania Zarządu oraz innych regulaminów
koniecznych do działania Fundacji;
f) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości
środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
g) wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji;
i) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych
do kompetencji Rady.
§15
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek Rady lub innego członka Zarządu. Wniosek o zwołanie
posiedzenia Zarządu powinien wskazywać cel jego zwołania.
2. O terminie posiedzenia zawiadamia wszystkich członków Zarządu jego
Prezes listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co
najmniej 7 dni przed tym terminem. Zawiadomienia można zaniechać
w stosunku do tych członków, którzy na piśmie oświadczą, że znają
termin posiedzenia.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą
większością głosów obecnych członków Zarządu. W razie równej liczby
głosów decyduje głos Prezesa.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną
strefą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Zarząd co roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.
6. Zarząd zbiera się co najmniej raz na trzy miesiące.
7. Zarząd może określić w regulaminie szczegółowy tryb swojej pracy, który
winien być zgodny ze Statutem.
V . SPOSÓB REPREZENTACJI
§ 16
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach
z wyjątkiem majątkowych może składać każdy członek Zarządu
samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub dwóch
członków Zarządu działających łącznie.
VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
1. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do jej członków, członków organu lub pracowników oraz
osób, z którymi pracownicy pozostają w związku formalnym lub
nieformalnym, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, kurateli,
zwanych dalej osobami bliskimi;
b) przekazania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub
pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub
pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Fundacji.

§ 18
1. Postanowienia Statutu mogą być zmieniane przez Radę w drodze
uchwały podjętej większością 2/3 głosów jej członków. Zmiany Statutu
nie mogą odrzucać celów, dla realizacji których Fundacja została
ustanowiona.
2. Wniosek o dokonanie zmian w Statucie może zostać złożony przez
Zarząd.
§ 19
1. Dla efektowniejszego realizowania celu Fundacja może połączyć się
z inną fundacją.
2. Wniosek o połączenie z inną fundacją może zostać złożony przez
Zarząd.
3. Połączenie nie może nastąpić , jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
4. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada w drodze uchwały podjętej
większością 2/3 głosów jej członków.
§ 20
1. Fundacja może być zlikwidowana wobec zagrożenia wyczerpania jej
środków finansowych i majątku.
2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Rada na wniosek Zarządu.
Uchwała w tym przedmiocie podejmowana jest większością 2/3 głosów
członków Rady.
3. Likwidację przeprowadzi ostatni Zarząd, chyba że Rada wyznaczy innego
likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie
uprawnienia Zarządu.
4. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji
zostanie przekazany instytucjom wskazanym przez Radę, których
działalność jest zbieżna z celem Fundacji.
5. O likwidacji Fundacji Prezes Zarządu (likwidator) zawiadamia właściwy
organ i Krajowy Rejestr Sądowy.
§ 21
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawne.

