TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI NOTES FROM POLAND PRZYJĘTY
UCHWAŁĄ NR 4/2018 FUNDATORÓW Z DNIA 09 LISTOPADA 2018 R.

STATUT
FUNDACJI NOTES FROM POLAND

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Notes from Poland” zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez Daniela Tillesa, Stanleya Billa i Adama Reichardta, zwanych dalej
Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jana Holochera w
kancelarii notarialnej w Krakowie ul. Krakowska 49/4, w dniu 24.09.2018, działa na
podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§2
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Fundacja prowadzi działalność w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3
Siedzibą fundacji jest miasto Kraków.

§4
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§5
Celami Fundacji są:
1. rozpowszechnianie i promowanie wiedzy o Polsce i z Polski, z różnych punktów
widzenia, na podstawie wartości takich jak demokracja, pluralizm i dialog;
2. wspieranie rozwoju kontaktów międzynarodowych i międzykulturowych oraz
prowadzenie dialogu pomiędzy narodami i społeczeństwami w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej i na świecie;
3. wspieranie pracy niezależnych dziennikarzy, pisarzy i analityków;
4. inicjowanie i wspieranie idei i działania rzetelnego, odpowiedzialnego dziennikarstwa
i mediów;
5. popieranie rozwoju kultury, nauki, edukacji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
i za granicą;
6. rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy
przedstawicielami różnych krajów.

§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. działalność wydawniczą (w tym prowadzenie portalu internetowego, publikacje i
aktywność w mediach społecznościowych oraz wydawanie publikacji w wersji
elektronicznej i papierowej);
2. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej,
naukowej i badawczej;
3. promocję polskich osiągnięć w dziedzinach nauki, historii, kultury i sportu;
4. prowadzenie współpracy z uczelniami, organizacjami pozarządowymi, placówkami
dyplomatycznymi, instytucjami publicznymi i prywatnymi w Polsce i za granicą, które
przyczyniają się do realizacji celów Fundacji;
5. organizowanie konkursów o tematyce zbieżnej z celami Fundacji, fundowanie nagród,
stypendiów, finansowanie kursów i szkoleń w tym zakresie;

6. organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń i innych imprez czy przedsięwzięć o
tematyce zbieżnej z celami Fundacji.

§7
Dla osiągania swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
polskich i zagranicznych zbieżną z jej celami.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§8
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2 400 (dwa tysiące
czterysta i 00/100) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą
Fundacji, o ile taka zostanie podjęta, wynosi 1 000 (słownie: jeden tysiąc i 00/100) złotych.

§9
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów i innych przysporzeń pod tytułem darmym;
2. dotacji i subwencji oraz grantów;
3. wpływów ze zbiórek i imprez publicznych, w tym organizowanych przez Fundację, a
także fund-raisingu;
4. przychodów z majątku Fundacji; w tym także odsetek bankowych,
5. działalności gospodarczej, jeżeli taka będzie prowadzona zgodnie z § 8 poniżej.

§ 10
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub
donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 11
1. W celu wypełniania swoich zadań, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
Zarząd może podjąć uchwałę o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej
przez Fundację, określając w treści uchwały zakres prowadzonej działalności według
PKD.
2. Wszelkie dochody z wyżej wymienionej działalności mogą być wydatkowane wyłącznie
na realizację celów statutowych Fundacji.

ORGANY FUNDACJI

§ 12
1. Organami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji;
b. Rada Fundacji.
2. Rada Fundacji może w razie potrzeby ustanowić Radę Programową w charakterze
organu doradczego. Rada Fundacji ustala wówczas rolę, skład i zasady funkcjonowania
Rady Programowej.
3. Członkami Organów Fundacji mogą być tylko osoby fizyczne posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych.
ZARZĄD FUNDACJI
§ 13
1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od dwóch do pięciu osób. Jeden z Członków
zarządu powoływany jest do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
3. Pierwszy Zarząd Fundacji powołany jest przez Fundatorów, którzy rozstrzygają także
o liczebności Zarządu. Członkami Zarządu Fundacji mogą być osoby powołane spośród
Fundatorów.
4. Następni członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani przez Radę
Fundacji. Rada Fundacji określa także liczebność Zarządu.

5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania z funkcji, pisemnej
rezygnacji z członkostwa, lub śmierci członka Zarządu.
6. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę w
drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.
7. Członkowie zarządu Fundacji mogą być odwołani wyłącznie z ważnych powodów.
Ważnymi powodami odwołania są (m. in):
a. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
b. utrata pełnej zdolności do czynności prawnych lub utratę praw publicznych;
c. działanie w ramach organu Fundacji w sposób niezgodny z prawem;
d. wyrządzenie istotnej szkody Fundacji;
e. zachowania godzące w wizerunek lub dobre imię Fundacji, cześć osób w niej
zatrudnionych lub z nią współpracujących, Fundatorów, darczyńców i innych osób
związanych z Fundacją.

§ 14
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, prowadzi jej sprawy i reprezentuje ją
na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b. realizacja celów Fundacji;
c. koordynacja prac zespołu Fundacji;
c. zarządzanie procesem wydawniczym (w tym redakcji portalu internetowego lub
innych publikacji) i współpracą z partnerami zewnętrznymi;
d. przygotowywanie i przedstawianie do akceptacji Rady Fundacji planu działania
Fundacji i planów finansowych;
e. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
f. zatrudnienie pracowników i/lub osób współpracujących z Fundacją na podstawie
umów cywilnoprawnych oraz ustalenie ich wynagrodzenia;
g. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

h. występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji;
i. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji
innych organów;
3. W terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, Zarząd
będzie sporządzał i przedkładał Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności
Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe Fundacji sporządzone zgodnie z
zasadami rachunkowości.
4. Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu udziału w pracy
tego organu z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z
uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
5. Postanowienie ust. 4 powyżej nie wyklucza możliwości powierzenia Członkowi Zarządu
odpłatnego wykonywania usług na rzecz Fundacji, w tym w zakresie projektów
realizowanych przez Fundację, na podstawie innego stosunku prawnego.
6. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, w którym określi organizację oraz tryb
funkcjonowania Zarządu.
7. W umowach i sporach między Fundacją a członkiem Zarządu (np. umowa zlecenia,
umowa o pracy), Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.
Rada Fundacji może udzielić jednemu ze swych członków pełnomocnictwa do zawarcia
umowy z członkiem Zarządu.

§ 15
1. Pracami Zarządu kieruje i przewodniczy jego posiedzeniom Prezes Zarządu, a w
razie jego nieobecności – Wiceprezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. O posiedzeniu muszą być
powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji. Do zwołania wystarczające jest
wysłanie zawiadomień w formie dokumentowej na znane Prezesowi adresy bądź numery
kontaktowe Członków Zarządu, bądź zawiadomienie Członków Zarządu o posiedzeniu
środkami bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Posiedzenia Zarządu mogą także odbywać się w formie telekonferencji.

6. Zarząd podejmuje decyzję i prowadzi w formie uchwał podejmowanych na
posiedzeniach. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie obiegowym, w tym
w formie dokumentowej, a także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania
się na odległość – w takim przypadku uchwała utrwalana jest w formie dokumentowej
przez Prezesa Zarządu lub zastępującego go Wiceprezesa Zarządu
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach finansowych
dotyczących zobowiązań do wysokości 40 tys. PLN (czterdzieści tysięcy złotych polskich)
uprawniony jest jednoosobowo Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, lub Członek Zarządu.
9. W sprawach finansowych dotyczących zobowiązań przekraczających kwotę 40 tys.
PLN (czterdzieści tysięcy złotych polskich) oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa
działając łącznie Prezes i Wiceprezes, Prezes i Skarbnik, Wiceprezes i Skarbnik, lub
Prezes i Członek Zarządu.

RADA FUNDACJI

§ 16
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. Rada
Fundacji sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków w tym Przewodniczącego Rady
Fundacji.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy, rozstrzygając o liczbie
członków tego organu. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały
pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą uchwałą Rada. Jeżeli
w danym momencie w skład rady wchodzi mniej Członków niż wynosi ich maksymalna
liczba przewidziana zgodnie z ust. 2 powyżej, Rada może także powoływać dalszych
Członków.
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

5. Członków pierwszego składu Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji,
powołuje i odwołuje Fundatorzy.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na okres wspólnej czteroletniej kadencji.
Nowi Członkowie Rady wybrani na opróżnione miejsce lub na miejsce wcześniej
niezajęte powoływani są na okres do końca trwającej kadencji.
8. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
9. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z
członkostwa lub śmierci członka Rady.
10. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z dniem upływu kadencji. Mandat członka
Rady Fundacji powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem
mandatów pozostałych członków Rady Fundacji danej kadencji.
11. Członkostwo w nowej kadencji Rady Fundacji może być przedłużane na kolejną
kadencję uchwałą Rady przed końcem ubiegłej kadencji.
12. Mandat członka Rady Fundacji może wygasać w razie jego odwołania uchwałą Rady
Fundacji podjętą większością 2/3 głosów na wniosek członka Rady lub Zarządu.
13. Powołanie Rady Fundacji nowej kadencji powinno nastąpić nie wcześniej niż na trzy
miesiące przed upływem bieżącej kadencji Rady i nie później niż w dniu jej upływu. Bieg
kadencji nowo wybranej Rady Fundacji rozpoczyna się z datą upływu kadencji bieżącej
Rady.
14. W razie gdyby Rada Fundacji nie podjęła w terminie, o którym mowa wyżej uchwały
o powołaniu Rady Fundacji nowej kadencji, mandat członków poprzedniej Rady Fundacji
trwa, pomimo upływu kadencji, do dnia następującego po dniu wyboru nowej Rady
Fundacji w sposób określony poniżej.
15. W przypadku:
a) niepodjęcia przez Radę Fundacji w terminie uchwały o powołaniu Rady Fundacji
nowej kadencji,
b) ustania członkostwa w Radzie Fundacji wszystkich członków, nową Radę
Fundacji powołują niezwłocznie Fundatorzy. Zarząd uprawniony jest do
wyznaczenia Fundatorom odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 dni, na

podjęcie stosownej uchwały. W przypadku, gdyby Fundatorzy nie podjęli uchwały
w tak wyznaczonym terminie, odmówili jej podjęcia bądź gdyby Fundatorzy nie byli
zdolni do podjęcia uchwały, członków nowej Rady Fundacji powołuje uchwałą
Zarząd. Kadencja nowej Rady Fundacji, powołanej zgodnie z niniejszym ustępem,
rozpoczyna się w dniu następującym po dniu podjęcia uchwały o wyborze.
14. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach
tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z
uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§ 17
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący. O posiedzeniu muszą być
powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji. Do zwołania wystarczające jest
wysłanie zawiadomień w formie dokumentowej na znane Przewodniczącemu adresy
bądź numery kontaktowe Członków Rady Fundacji, bądź też zawiadomienie Członków
Rady Fundacji o posiedzeniu środkami bezpośredniego porozumiewania się na
odległość.
2. Posiedzenia Rady Fundacji mogą także odbywać się w formie telekonferencji.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w
razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji może
również podejmować uchwały w trybie obiegowym, w tym w formie dokumentowej, a
także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – w takim
przypadku uchwała utrwalana jest w formie dokumentowej przez Przewodniczącego
Rady Fundacji.
4. Posiedzenia Rady mogą być powoływane na wniosek Zarządu Fundacji. W takim
przypadku Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Fundacji w terminie 7 dni od dnia
doręczenia mu wniosku Zarządu Fundacji, zwołując posiedzenie na termin nie dalszy niż
14 dni.

§ 18
Do zadań Rady należy w szczególności:

1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym powierzanie jednemu z nich
funkcji Prezesa, rozstrzyganie o liczebności Zarządu.
2. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z
działalności Fundacji, przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i innych
dokumentów z zakresu rachunkowości, udzielanie członkom Zarządu absolutorium z
wykonywania obowiązków.
3. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
4. nadzór nad działalnością Fundacji.
5. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub
o likwidacji Fundacji.

§ 19
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

ZMIANA STATUTU I ZMIANA CELU FUNDACJI

§ 20
1. Do czasu upływu kadencji pierwszej Rady Fundacji zmiana Statutu, a w tych ramach i
zmiana celu Fundacji, może być dokonana jednomyślnie przez Fundatorów bez udziału
Rady Fundacji, a po tym terminie – przez Radę Fundacji z jej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu Fundacji.
2. Do powzięcia uchwały przez Radę Fundacji w sprawie zmiany Statutu wymagana jest
większość 2/3 głosów wszystkich członków Rady Fundacji.
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 21

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwym organem jest Zarząd, przy czym jego
decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają
zatwierdzenia przez Radę Fundacji (dokonanego w drodze jednomyślnej uchwały).

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 23
1. Fundacja zostaje rozwiązana w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona, w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Fundacja może
zostać rozwiązana wskutek jednomyślnej uchwały Zarządu oraz Rady Fundacji.
2. Rozwiązanie Fundacji następuje z chwilą przeprowadzenia likwidacji i wykreślenia
Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. W sprawach likwidacji Fundacji organem decydującym jest Rada Fundacji, większością
2/3 głosów wszystkich członków Rady Fundacji, przy czym uchwała w tym przedmiocie
ta może zapaść jedynie na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 24
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostają przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Fundacja opracowuje
sprawozdania finansowe za rok obrachunkowy.
2. Prawa Fundatorów określone niniejszym Statutem wykonywane będą po jego śmierci
przez osobę wyznaczoną w takim charakterze w testamencie sporządzonym przez
Fundatora, a w braku takiej osoby – przez jego spadkobierców ustawowych.
3. Ministrem właściwym z uwagi na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Tekst jednolity ustalono w oparciu o:
Tekst pierwotny – statut z dnia 24.09.2018 r.
Uchwała nr 4/2018 Fundatorów o zmianie statutu z dnia 09.11.2018 r.

data i podpis fundatorów

