STATUT FUNDACJI 21 GRAMÓW
§1
Fundacja 21 gramów zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Jolantę Gwardys i
Annę Wasiewicz zwaną dalej Fundatorem,
aktem notarialnym …
§2
Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§3
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 4000 z czego 2000 jest
przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej, jak również mienie nabyte później
przez Fundację.
§4
Celem Fundacji jest krzewienie edukacji religijnej w zakresie chrześcijaństwa
który to cel nie może ulec zmianie. Realizacji tego celu ogólnego służy w szczególności
realizacja następujących celów szczegółowych:
integrowanie środowisk twórczych w duchu wartości chrześcijańskiej,
szerzenie postaw tolerancji, dialogu i współpracy pomiędzy różnymi religiami i narodami dla
wzajemnego zrozumienia i realizowania wspólnych wartości,
propagowanie szacunku wobec praw ludzi i kultur do swobodnego rozwoju,
niesienie pomocy dzieciom, szczególnie uzdolnionym znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej.

§5
Fundacja realizuje cele, o których mowa w § 4 poprzez:
Produkcje programów video i audio o charakterze religijnym ,społecznym, kulturalnym,
edukacyjnym

Prowadzenie działalności wydawniczej szczególnie w zakresie wydawania, dystrybuowania i
promowania treści religijnych, społecznych, edukacyjnych w tym wydawnictw filmowych i
muzycznych -DVD, CD, audiobooków
Współpracę ze środowiskami artystycznymi :kompozytorami, wykonawcami, aktorami,
plastykami.
Współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami prowadzącymi podobną działalność w
celu osiągnięcia celów Fundacji.
Udział w akcjach charytatywnych.
Skupianie wokół fundacji ludzi , którym bliska jest idea krzewienia edukacji religijnej, a także
miłośników , muzyki, literatury, filmu, teatru, sztuk plastycznych
Prowadzenie działalności gospodarczej.
§6
1. Sprawy Fundacji prowadzi i reprezentuje Fundację Zarząd.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
3. Zarząd winien być trzyosobowy.
4. Pierwszy skład Zarządu określony został w załączniku nr 1 do niniejszego Statutu.
5. Mandat członka Zarządu wygasa wyłącznie wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania
go ze składu Zarządu przez dwóch pozostałych członków zarządu.
6. Skład Zarządu uzupełniany jest przez pozostałych członków lub pozostałego członka
Zarządu w drodze uchwały.
7. W przypadku braku porozumienia w przedmiocie uzupełnienia składu Zarządu, Rada
Programowa w sposób wiążący wskaże, która spośród dwóch osób wskazanych przez
dwóch pozostałych członków Zarządu uzupełni skład Zarządu.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu jednocześnie, Rada
Programowa może dokonać wyboru nowego Zarządu lub podjąć decyzję o likwidacji
Fundacji.
9. W przypadku, gdyby składu Zarządu nie dało się uzupełnić w sposób określony w ust 6-8,
w konsekwencji czego przez okres sześciu miesięcy skład Zarządu pozostawał będzie
niepełny, Rada Programowa podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji.

§7
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2-4, wymagane
jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
2. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10000
(dziesięciu tysięcy) złotych – do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji
uprawniony jest każdy z członków Zarządu.
3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Fundację dokonywać może również
jednoosobowo każdy z członków Zarządu, jak również osoba posiadająca pisemne
upoważnienie od któregokolwiek z członków Zarządu.
4. W umowie między Fundacją a członkiem zarządu oraz w sporze z nim Fundację
reprezentują pozostali członkowie Zarządu łącznie lub – w przypadku chwilowo
jednoosobowego zarządu – pozostały członek Zarządu samodzielnie. W razie braku
możliwości współdziałania, Rada Programowa powoła pełnomocnika.
5. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być dokonywane
wobec jednego członka Zarządu.
§8
1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy
nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji.
2. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w …, choćby jeden z
pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa
przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała
Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo
zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną
większością głosów.
4. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§9
1. W Fundacji działa Rada Programowa.
2. W skład rady programowej wchodzić może od 4 do 10 osób.
3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Programowej z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji .

4. Zebraniom Rady Programowej przewodniczy i kieruje jej pracami Przewodniczący Rady.
5. Pierwszy skład Rady Programowej określony został w załączniku nr 2 do niniejszego
Statutu.
6. Rada Programowa może na początku każdego posiedzenia wybrać ze swego grona
nowego Przewodniczącego Rady.
7. Mandat członka Rady Programowej wygasa wskutek śmierci, rezygnacji, powołania
członka Rady Programowej, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez
członka Rady Programowej stosunku pracy z Fundacją, albo odwołania przez Zarząd
Fundacji.
8. Skład Rady Programowej uzupełniany jest przez Zarząd Fundacji.
9. Ilekroć niniejszy Statut przyznaje Radzie Programowej możliwość podjęcia decyzji w
sprawach Fundacji, Rada Programowa podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów,
przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. W tym
celu każdy z członków Rady Programowej może zwołać jej posiedzenie. Gdyby jednak
okazało się, iż zwołanie posiedzenia nie było niezbędne zgodnie z postanowieniami
niniejszego statutu, będzie on odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną Fundacji.
10. Poza tym Zarząd co roku, do dnia 15 stycznia zobowiązany jest przedłożyć Radzie
Programowej sprawozdanie z działalności Fundacji za ubiegły rok kalendarzowy.
11. Do dnia 31 stycznia każdego roku Zarząd organizuje zwyczajne posiedzenie Rady
Programowej, po którym Rada Programowa może w formie, o której mowa w ust. 9 zd. 1,
przekazać Zarządowi niewiążące wytyczne co do działalności Fundacji w tym i
następnym roku.
12. Członkowie Rady Programowej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach
tego organu.
13. Fundacja jest jednak obowiązana wypłacić członkom Rady Programowej należności na
pokrycie kosztów związanych z podróżą w celu odbycia posiedzeń, o których mowa w
niniejszym Statucie, na takich samych zasadach, na jakich pracownikowi przysługują one
od pracodawcy w związku z podróżą służbową.
§ 10
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na posiedzeniu, w którym mają
prawo wziąć udział z głosem doradczym członkowie Rady Programowej.
2. W sprawie zmian w statucie wymagana jest jednomyślność wszystkich trzech członków
Zarządu.

§ 11
1. Fundacja ulega likwidacji, oprócz przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz
powyższymi postanowieniami niniejszego Statutu.
2. Fundacja może być również zlikwidowana na wniosek któregokolwiek z członków
Zarządu.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich
trzech jego członków, a gdyby to było niemożliwe - Rada Programowa w drodze uchwały
podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów. W uchwale tej wskazuje się osobę
likwidatora.
4. Mienie pozostałe po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczone przez likwidatora na rzecz
działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy
prawa polskiego.

