
STATUT 

FUNDACJI GAZETY WYBORCZEJ 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Gazety Wyborczej [dalej: „Fundacja”] została usta-
nowiona przez Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej: „Fundator”], ak-
tem notarialnym sporządzonym przez Alicję Huziuk, notariusza w Warszawie, prowa-
dzącą kancelarię mieszczącą się w lokalu nr 30, znajdującym się w budynku położo-
nym przy ulicy Solec 54, a przybyłą do budynku przy ulicy Czerskiej numer 8/10 w 
Warszawie (Rep. A nr 30107/2018).  

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacja-
ch (Dz.U. 2016 poz. 40 ze zm.), postanowień niniejszego Statutu oraz aktów we-
wnętrznych, przyjętych na podstawie tego Statutu.  

3. Fundacja posiada osobowość prawną.  

§ 2 

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa. 

§ 3 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§ 4 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również prowadzić działalność poza grani-
cami Rzeczypospolitej Polskiej. 
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§ 5 

1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą nieodpłatną i odpłatną działal-
ność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450, ze 
zm.). 

2. Prowadzenie przez Fundację odpłatnej działalności pożytku publicznego i nieodpłat-
nej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form 
działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników 
każdej z nich. 

3. Szczegółowy zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku pu-
blicznego Fundacji określi uchwała Zarządu Fundacji. 

§ 6 

Fundacja może tworzyć zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także 
tworzyć i przystępować do spółek i fundacji. 

§ 7 

1. Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem. 

2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji 
jej celów. 

§ 8 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

ROZDZIAŁ II 

Cele Fundacji 
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§ 9 

1. Celem Fundacji jest: 

a) działalność kulturalna i oświatowa w zakresie rozwoju edukacji, kultury, sztuki, 
dziennikarstwa i mediów; 

b) integracja środowisk naukowych, dziennikarskich, artystycznych i biznesowych; 

c) wspomaganie społecznych inicjatyw w dziedzinie kultury i sztuki oraz dzienni-
karstwa obywatelskiego; 

d) wspieranie rozwoju komunikacji społecznej; 

e) propagowanie i pogłębianie idei wolności słowa, wolnych i niezależnych środ-
ków masowego przekazu oraz swobodnego dostępu do jakościowej i niezależnej 
informacji; 

f) pogłębianie i promowanie budowy, rozwoju, umocnienia demokracji oraz roz-
woju społeczeństwa obywatelskiego; 

g) propagowanie tolerancji, pluralizmu światopoglądowego, przestrzegania praw 
człowieka i obywatela oraz zasad równości i równouprawnienia; 

h) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, aktywizacji za-
wodowej i życiowej; 

i) promocja i organizacja wolontariatu; 

j) działalność charytatywna  [dalej: „Cele Statutowe”]. 

2. Fundacja nie prowadzi i nie może prowadzić działalności gospodarczej dla pozyski-
wania środków  finansowych na realizację Celów Statutowych. 

§ 10 

1. Fundacja realizuje Cele Statutowe poprzez: 

a) działalność badawczą i wydawniczą poświęconą zagadnieniom rozwoju nieza-
leżnych mediów i rzetelnego przekazu informacji; 

b) działalność popularyzacyjną i szkoleniową (w szczególności w formie warszta-
tów, seminariów, konferencji, stron internetowych, happeningów, e-learnin-
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gów) dotyczącą promocji i utrwalania idei wolności, demokracji i praw czło-
wieka, wolności słowa, tolerancji; 

c) działalność kulturalną i artystyczną (w szczególności w formie wystaw, kon-
certów, pokazów zdjęć) o tematyce poświęconej uwrażliwianiu społeczeń-
stwa na współczesne zagadnienia pokoju, wolności, demokracji i praw oby-
watelskich ; 

d) organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych; 

e) organizowanie i finansowanie badań opinii publicznej; 

f) organizowanie akcji zbierania podpisów do władz w sprawie zmiany przepi-
sów prawa; 

g) wspieranie i realizację działań służących rozwojowi niezależnego dziennikar-
stwa oraz walce z dezinformacją i nieprawdziwymi informacjami (fake 
news). 

2. Dla realizacji Celów Statutowych Fundacja może wspomagać działalność innych osób 
prawnych, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, 
jeśli działalność tych podmiotów jest zbieżna z celami Fundacji. 

3. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami, podmiotami (w 
tym, w szczególności ze spółkami prawa handlowego) i osobami dla osiągania wspól-
nych celów statutowych poprzez wsparcie organizacyjne, częściowe lub całkowite 
finansowanie przedsięwzięcia albo pomoc w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych 
źródeł.  

ROZDZIAŁ III 

Majątek Fundacji 

§ 11 

1. Majątek Fundacji stanowią Fundusz założycielski, o którym mowa w ust. 2 poniżej 
oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez 
Fundację w toku jej działania. 

2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 10.000,00 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: 

a) funduszu założycielskiego; 

b) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego; 
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c) darowizn Fundatora; 

d) darowizn, dotacji, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych; 

e) dochodów z aktywów oraz praw majątkowych Fundacji, w szczególności papie-
rów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku 
kapitałowym, 

f) dochodów  ze zbiórek i imprez publicznych; 

g) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej; 

h) funduszy Unii Europejskiej. 

ROZDZIAŁ IV 

Organy Fundacji 

§ 12 

Organami Fundacji są: 

a) Zarząd Fundacji; 

b) Rada Fundacji. 

§ 13 

1. Rada Fundacji może w drodze jednomyślnej uchwały powołać dodatkowy organ po-
mocniczy Fundacji – Radę Programową. 

2. Rada Programowa jest organem inicjatywnym i opiniującym. 

3. Szczegółowy sposób organizacji i tryb działania Rady Programowej określa Regulamin 
Rady Programowej. Regulamin Rady Programowej uchwala Rada Programowa a za-
twierdza w formie pisemnej uchwały Zarząd Fundacji. 

Zarząd Fundacji 

§ 14 
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Zarząd jest organem kierowniczym Fundacji, zarządzającym jej majątkiem i ją reprezentu-
jącym. 

§ 15 

1. Zarząd Fundacji składa się od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków. 

2. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są przez Fundatora na czas nieoznaczony w 
drodze pisemnej uchwały. 

3. Członek Zarządu Fundacji może zostać odwołany przez Fundatora w każdym czasie w 
drodze pisemnej uchwały. 

4. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania 
go ze składu Zarządu. 

§ 16 

Do zadań Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

b) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji; 

c) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji; 

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 

e) odpowiedzialność za realizację Celów Statutowych Fundacji oraz wyniki dzia-
łalności finansowej; 

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji; 

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Funda-
cji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji; 

h) szczegółowe określenie zakresu nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku 
publicznego prowadzonej przez Fundację; 

i) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompeten-
cji innych organów. 

§ 17 
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Szczegółowy sposób organizacji i tryb działania Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarzą-
du Fundacji. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Fundacji, a zatwierdza Fundator. 

§ 18 

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Fundacji wyma-
gane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, 
jedyny Członek Zarządu działa samodzielnie. 

Rada Fundacji 

§ 19 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym. 

2. Nie można łączyć funkcji Członków Rady Fundacji i Zarządu Fundacji. W przypadku 
powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, członkostwo 
takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, na czas pełnienia funkcji. 

§ 20 

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 (słownie: trzech) członków. 

2. Członkowie Rady Fundacji powoływani są przez Fundatora w formie pisemnej uchwa-
ły.  

3. Kadencja Członka Rady Fundacji trwa 4 (cztery) lata. Kadencja ma charakter indywi-
dualny, tj. trwa niezależnie od kadencji pozostałych Członków Rady Fundacji. 

4. Członek Rady Fundacji może zostać powołany do pełnienia funkcji na kolejną kaden-
cję. Liczba kadencji jest nieograniczona, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 

5. W przypadku wykonywania funkcji Członka Rady Fundacji przez dwie pełne, następu-
jące po sobie kadencje, Członek Rady Fundacji nie może pełnić funkcji Członka Rady 
Fundacji przez co najmniej (1) rok, licząc od momentu ukończenia drugiej kadencji. 

6. Członek Rady Fundacji może zostać w każdym czasie odwołany przez Fundatora w 
drodze pisemnej uchwały. 

7. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania. 
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§ 21 

 

1. Do zadań Rady Fundacji należy: 

a) nadzór nad realizacją przez Zarząd Fundacji Celów Statutowych Fundacji; 

b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd; 

c) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Za-
rządu oraz udzielanie Członkom Zarządu Fundacji absolutorium; 

d) wyrażanie opinii w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją; 

e) wyrażanie opinii w sprawie zmiany Statutu Fundacji; 

f) wyrażanie opinii w sprawie likwidacji Fundacji; 

g) przedkładanie Zarządowi strategii, planów działania, propozycji rozwoju Fun-
dacji; 

h) wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji; 

i) pomoc w pozyskiwaniu przez Fundację środków na realizację Celów Statutowy-
ch; 

j) wspieranie  Zarządu  w  promowaniu  Fundacji  i  budowaniu  jej  marki  w Pol-
sce  i  za granicą. 

2. W celu realizacji swoich zadań Rada Fundacji uprawniona jest do: 

a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczący-
ch działalności Fundacji; 

b) żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień; 

c) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

§ 22 

Szczegółowy sposób organizacji i tryb działania Rady Fundacji określa regulamin Rady Fun-
dacji. Regulamin Rady Fundacji uchwala Rada Fundacji, a zatwierdza Zarząd Fundacji. 

ROZDZIAŁ V 

Pierwszy skład organów Fundacji 
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§ 23 

Pierwszy skład Zarządu Fundacji jest jednoosobowy. Do pierwszego składu Zarządu Funda-
cji powołana zostaje pani Joanna Krawczyk, która będzie pełnić funkcję Prezesa Zarządu 
Fundacji. Pisemna uchwała Fundatora w przedmiocie powołania nie jest w tym przypadku 
wymagana 

§ 24 

Do pierwszego składu Rady Fundacji powołani zostają: 

a) Jerzy Wójcik - jako Przewodniczący Rady Fundacji; 

b) Jarosław Kurski – jako Członek Rady Fundacji; 

c) Anne Applebaum-Sikorska – jako Członek Rady Fundacji; 

d) Anna Kryńska-Godlewska – jako Członek Rady Fundacji; 

e) Grzegorz Piechota – jako Członek Rady Fundacji; 

f) Adam Ringer – jako Członek Rady Fundacji. 

Pisemna uchwała Fundatora w przedmiocie powołania Członków Rady Fundacji nie jest w 
tym przypadku wymagana. 

ROZDZIAŁ VI 

Postanowienia końcowe 

§ 25 

1. Dla realizacji Celów Statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 

2. Połączenie Fundacji z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby 
ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje w drodze uchwały Fundator z inicjatywny 
własnej lub na wniosek Zarządu Fundacji. 
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§ 26 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany statu-
tu Fundacji mogą dotyczyć w szczególności celów dla realizacji, których Fundacja została 
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

  

Warszawa, 05.10.2018 r.  

Podpis Fundatora: 

Anna Kryńska - Godlewska

W imieniu Agora S.A.:

_____________________
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