STATUT
Fundacji im. Mirona Białoszewskiego
PREAMBUŁA
Miron Białoszewski jest jednym z najwybitniejszych poetów XX wieku. Jego
twórczość, zapisana trwale w dziejach polskiej kultury, pozostaje żywa dla
współczesnego odbiorcy. Jako piewca Warszawy powstańczej i warszawskiej
codzienności wniósł on bezcenny wkład do krajobrazu kulturowego stolicy. Jako
odkrywca nowych form w liryce, prozie, twórczości teatralnej, a zarazem uważny
obserwator doświadczeń ludzkich, stworzył literaturę, która do dziś cieszy się
ogromnym zainteresowaniem. Postać i dzieło Poety skupiają uwagę badaczy i
artystów w kraju i za granicą, mogą też być impulsem kulturotwórczym dla środowisk
lokalnych, dla instytucji kultury i placówek oświatowych. Fundacja będzie służyć
pomnażaniu wiedzy o Poecie, a przez to dalszemu poszerzaniu kręgu odbiorców jego
twórczości i wzbogacaniu wielu dziedzin polskiej kultury.
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja im. Mirona Białoszewskiego”, zwana dalej
Fundacją, ustanowiona przez: Wandę Marię Chotomską, Małgorzatę Agnieszkę
Wołyńską i Marię Gamdzyk-Kluźniak, zwanych dalej Fundatorami, aktem
notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie
w dniu 15 lipca 1993 roku działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach,
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego
statutu.
2. Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§4
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
§5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw

kultury i dziedzictwa narodowego.
§6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, odznaczenia honorowe i przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celami Fundacji są:
1) popularyzacja twórczości Mirona Białoszewskiego;
2) zachowanie i rozpowszechnianie pamięci o życiu i twórczości Mirona
Białoszewskiego;
3) inicjowanie wspólnych działań krajowych i zagranicznych środowisk
naukowych i artystycznych dla kultywowania pamięci i rozwijania wiedzy o
postaci i dorobku twórczym Mirona Białoszewskiego;
4) opieka nad grobem Mirona Białoszewskiego na Starych Powązkach w
Warszawie;
5) podejmowanie działań miejskich dla zachowania pamięci o Mironie
Białoszewskim w przestrzeni Warszawy;
6) rozpowszechnianie idei Mirona Białoszewskiego: wspieranie kreatywności we
wspólnotach lokalnych we współpracy z instytucjami nauki i kultury,
organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowo-edukacyjnymi.
§8
Cele Fundacji realizowane są poprzez:
1) ustanawianie stypendiów dla młodych krytyków i historyków literatury
zajmujących się twórczością literacką Mirona Białoszewskiego;
2) organizowanie konkursów literackich im. Mirona Białoszewskiego;
3) cykliczne organizowanie tematycznych, krajowych i międzynarodowych
spotkań naukowo-artystycznych, będących forum współpracy dla środowisk
zajmujących się twórczością Białoszewskiego i ją upowszechniających;
4) publikacje
naukowe
i
popularnonaukowe
poświęcone
Mironowi
Białoszewskiemu, ukazujące wagę twórcy dla historii literatury i historii idei
XX wieku;
5) organizację edukacyjnych spacerów i publikację przewodników literackich,
wzbogacających kapitał kulturowy Warszawy i przyczyniających się do
budowania kulturowej tożsamości miasta;

6) organizację wystaw poświęconych Mironowi Białoszewskiemu i związkom
jego literatury z przestrzenią Warszawy;
7) organizację warsztatów literackich dla młodzieży szkolnej, wspierających
twórcze działania we wspólnotach lokalnych.

§9
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i
instytucji zbieżną z jej celami.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 10
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie określonej w akcie
notarialnym oraz inne mienie i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku
działania.
§ 11
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów – krajowych i zagranicznych;
2) dotacji i subwencji od osób prawnych i fizycznych;
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4) dochodów z majątku Fundacji;
5) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;
6) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat
kapitałowych oraz z papierów wartościowych, a także dochodów z tytułu
udziałów w zyskach osób prawnych.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie
na działalność statutową.
3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów
statutowych.
§ 12
Dochody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi
Fundacji.

§ 13
Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji swoim
członkom, członkom organów lub pracownikom oraz osobom, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
nr 96, poz. 873, z późn. zm.);
4) kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub
pracownicy oraz osoby im bliskie.
Działalność gospodarcza
§ 14
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą niewyodrębnioną i
wyodrębnioną na podstawie obowiązujących przepisów. Cały dochód z
działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych
Fundacji.
3. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności
pożytku publicznego.
4. Dochód całkowity z działalności odpłatnej przeznaczony jest na działalność
statutową.

§ 15
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w zakresie:
1) edukacji i szkolenia;
2) impresariatu artystycznego;
3) działalności wydawniczej;
4) usług informatycznych, poligraficznych, fonograficznych, fotograficznych,
filmowych, plastycznych, reklamowych i innych;
5) sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego;
6) innej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, wchodząc w spółki,
porozumienia o działaniu.
§ 16
1. Wielkość zatrudniania, zasady wynagrodzeń oraz wielkość środków na
wynagrodzenia i nagrody pracowników zatrudnionych w działalności
gospodarczej określa Zarząd Fundacji.
2. Fundacja opłaca podatek od wynagrodzeń pracowników i składki z tytułu
ubezpieczeń społecznych według zasad przewidywanych dla pracowników.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z
przepisami obowiązującymi osoby prawne.
4. Fundacja może posiadać udziały w spółkach handlowych i w innych
podmiotach gospodarczych.
§ 17
1. Zarząd może postanowić o utworzeniu funduszy celowych przeznaczonych na
finansowanie określonych rodzajów działalności gospodarczej lub określonych
przedsięwzięć.
2. Zarząd może postanowić, że Fundusze celowe mogą być zarządzane w sposób
wyodrębniony pod względem finansowo-księgowym.
§ 18
Dla zapewnienia ciągłości pracy Fundacji, Zarząd Fundacji może postanowić o
utworzeniu z dochodów Fundacji funduszu rezerwowego, z którego będą pokrywane
wydatki Fundacji w dalszych latach jej funkcjonowania. Wysokość potrąceń na
fundusz rezerwowy oraz jego wysokość określa Zarząd Fundacji.

Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 19
Władzami Fundacji są:
1) Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem ;
3) Rada Przyjaciół Fundacji.

§ 20
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. W skład Rady na mocy statutu wchodzą Fundatorzy oraz osoby przez nich
powołane spoza tego grona na warunkach określonych przez Radę Fundacji.
3. Rada składa się z 7–12 członków.
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza Rady Fundacji.
5. Przewodniczący Rady:
1) kieruje pracami Rady,
2) reprezentuje ją na zewnątrz,
3) zwołuje zebrania Rady i im przewodniczy.
6. Przewodniczący Rady może upoważnić Wiceprzewodniczącego do działania w
jego imieniu.
7. Rada określa obowiązki Sekretarza Rady.
8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z
członkostwa lub śmierci członka Rady.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pozbawienie członkostwa w Radzie
może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością 3/4 głosów, przy
obecności co najmniej 3/4 członków Rady. Nie dotyczy to fundatorów Fundacji.
10. Członkowie Rady Fundacji, mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w tym organie w wysokości nie wyższej
niż określone w art. 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniach osób
kierujących podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.).
11. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w
Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
12. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją –
członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na
czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 21
1. Rada może przyznać w dowód wysokiego uznania tytuł Honorowego
Przewodniczącego Rady osobie szczególnie zasłużonej dla działalności Fundacji.
2. Godność Honorowego Przewodniczącego Rady przysługuje dożywotnio.
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§ 22
Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż dwa razy w roku.
Posiedzenie Rady może być zwołane na pisemne żądanie co najmniej 4 członków
Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji.
Do udziału w obradach Rady z głosem doradczym mogą zostać zaproszone osoby
spoza Rady, w tym z Rady Przyjaciół Fundacji.
O terminie i miejscu posiedzenia Rady wszyscy biorący w nim udział muszą być
zawiadomieni pisemnie, w tym pocztą elektroniczną, co najmniej na 14 dni przed
terminem.
Prawidłowo zwołane posiedzenie Rady jest zdolne do podejmowania
prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych, o ile szczegółowe zapisy
nie stanowią inaczej.
W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę
członków obecnych, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność
ponad połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego
Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Do wyłącznych kompetencji Rady należy:
1) zatwierdzanie kierunków rozwoju działalności Fundacji;
2) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia oddziałów terenowych i
zagranicznych oraz określania zasad ich działania;
3) wybór i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, rozpatrywanie
sprawozdań Zarządu, zatwierdzanie sprawozdań roboczych i bilansu
Fundacji oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach;
4) udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
5) uchwalanie zmian statutu;
6) zatwierdzanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji.

§ 23
W celu wykonania swych zadań Rada Fundacji jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich
dotyczących działalności Fundacji;
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2) dokonywania kontroli majątku oraz finansów Fundacji.
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§ 24
Zarząd Fundacji składa się z 3–5 osób i jest powoływany na czas nieograniczony
przez Radę Fundacji.
Rada dokonuje wyboru i powołuje Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu.
Radzie Fundacji przysługuje prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego
członków w każdym czasie.
Członek Rady Fundacji może zostać członkiem Zarządu. Na czas pełnienia funkcji
członka Zarządu członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu.
§ 25
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów
finansowych;
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
3) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji w działalności statutowej oraz działalności
gospodarczej;
4) uchwalanie regulaminów;
5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do
kompetencji innych organów;
6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
7) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z
inną fundacją oraz likwidacji Fundacji;
8) tworzenie i likwidacja zakładów Fundacji i jej innych jednostek
organizacyjnych;
9) powoływanie i odwoływanie kierownika biura Fundacji oraz innych osób
pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach
organizacyjnych Fundacji.
§ 26
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności
uchwały wymagana jest obecność ponad połowy jego członków, w tym Prezesa
lub Wiceprezesa Zarządu.
O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.

§ 27
Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundacji z
tytułu pełnienia swych funkcji
§ 28
1. Fundację reprezentują łącznie dwaj członkowie Zarządu, przy czym jednym z nich
winien być każdorazowo Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może
składać jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.
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§ 29
Członków Rady Przyjaciół Fundacji powołuje Zarząd w konsultacji z Radą
Fundacji.
Członkowie Rady Przyjaciół Fundacji pełnią swoją funkcję na czas nieokreślony.
Zarząd Fundacji ma prawo odwołania Członków.
Tytuł członka Rady Przyjaciela Fundacji przysługuje osobom aktywnie
działającym na rzecz pogłębiania i upowszechniania wiedzy o osobie i twórczości
Mirona Białoszewskiego: współpracującym z Fundacją badaczom, artystom,
humanistom, animatorom kultury i innym.
Członkowie Rady Przyjaciół Fundacji udzielają Zarządowi wsparcia
merytorycznego i konsultacji w zakresie swoich kompetencji.

Rozdział V. Postanowienia końcowe
Zmiana statutu Fundacji
§ 30
Rada Fundacji może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu większością 2/3
głosów, przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady z wyjątkiem zmian
dotyczących przedmiotu działalności gospodarczej. W takim przypadku wymagana
jest zwykła większość głosów.
Likwidacja Fundacji
§ 31
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 32
Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada większością 3/4 głosów, przy
obecności co najmniej 3/4 członków Rady. Uchwała o likwidacji może być podjęta
tylko po uprzednim powiadomieniu wszystkich członków Rady o takim wniosku i
doręczeniu im treści projektu uchwały.
§ 33
Środki majątkowe pozostałe po zakończeniu likwidacji Fundacji mogą być
przeznaczone na cele zbieżne z celem Fundacji określonym w § 7 lub też mogą być
przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji
pozarządowych o zbieżnych celach z celem Fundacji. O przeznaczeniu tych środków
decyduje Rada Fundacji.

