STATUT FUNDACJI
Fundacja Obywatelska
z siedzibą w Warszawie
TEKST JEDNOLITY [WYCIĄG]
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Obywatelska, z siedzibą w Warszawie przy Alei Solidarności
68/121 ustanowiona [...] aktem notarialnym przed notariuszem Marcinem Solanowskim, w
kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Kasprowicza numer 68 lok. 85, numer repertorium A
4518/2018, zwana dalej także „Fundacją”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.2016.40)
oraz niniejszego statutu.
§2
Nazwa Fundacji zostanie zgłoszona w celu ochrony jako słowny znak patentowy na zasadach
przewidzianych ustawą z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej
(Dz.U.2017.776).
§3
Siedzibą fundacji jest m.st. Warszawa.
§4
Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa
narodowego.
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§5
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może
prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami.

§6
Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie oraz spółki, a także przystępować do
nich.
§7
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i dane identyfikacyjne,
oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji i przyczyniającym się do
realizacji celów fundacji.
§9
Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 10
Fundacja została powołana w następujących celach:
1. krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego,
2. wspieranie inicjatyw w zakresie praw człowieka i praw obywatelskich,
3. monitorowania wolności mediów i niezależności dziennikarskiej,
4. realizacji inicjatyw kulturotwórczych i popularyzujących kulturę.
§ 11
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie i rozwijanie projektu rozgłośni radiowej,
2. organizowanie samodzielnie bądź z podmiotami trzecimi wykładów, szkoleń, warsztatów
oraz konferencji lub innych imprez publicznych, poświęconych realizacji celów,
określonych w § 9 Statutu,
3. współpracę z uczelniami wyższymi, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami
pozarządowymi w kraju i zagranicą w zakresie popularyzacji wyników badań nad
rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, przestrzeganiem praw człowieka i obywatela,
wolnością mediów i niezależnością dziennikarską,
4. produkcję i dystrybucję programów telewizyjnych, internetowych, radiowych, filmów i
audycji, propagujących ideę społeczeństwa obywatelskiego, przestrzeganie praw
człowieka i obywatela oraz wolność mediów i niezależność dziennikarską,
5. prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zbiórek pieniężnych na
wsparcie inicjatyw w zakresie propagowania idei społeczeństwa obywatelskiego,
przestrzegania praw człowieka i obywatela oraz wolności mediów i niezależności
dziennikarskiej, a także realizacji inicjatyw kulturotwórczych i popularyzujących kulturę,
w tym na pomoc osobom poszkodowanym w związku z działaniami wymierzonymi w te
wartości,
6. organizację imprez masowych, zgromadzeń i manifestacji,
7. organizowanie i finansowanie, wystaw, zawodów, konkursów, konferencji, kursów i
szkoleń.
§ 12
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu realizacji działań statutowych.

§ 13

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie, bądź we współpracy z innymi
podmiotami w kraju i za granicą, w rozmiarach służących realizacji jej celów.
§ 14
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać, także finansowo, działalność innych
podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
§ 15
Cele działania Fundacji mogą ulec zmianie z inicjatywy Fundatora.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 16
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2.000,00 zł (słownie: dwa
tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w
toku jej istnienia. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza
się kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
§ 17
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. Darowizn, spadków i zapisów.
2. Subwencji osób prawnych oraz dotacji budżetowych.
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
4. Wpłat pieniężnych oraz dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
5. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
6. Odsetek bankowych od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunkach
bankowych oraz lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
7. Grantów i wpłat pieniężnych przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej.
§ 18
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 19
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 20
Złożenie oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie przewidzianym przepisami prawa
dotyczącym przyjęcia darowizn i dziedziczenia wymaga uprzedniej zgody Zarządu wyrażonej w
formie uchwały. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przyjęcia przez Fundacje
długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI
§ 21

Organem obligatoryjnym Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”.
§ 22
1. Fundacja dla właściwego realizowania celów statutowych może powołać Radę Fundacji.
2. Radę Fundacji powołuje powołuje Fundator.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 23
Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora.
Zarząd składa się z jednego do trzech członków.
Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, którego wybiera Fundator spośród uprzednio
powołanych członków Zarządu.
Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
Fundator może sam pełnić funkcję Prezesa lub Członka Zarządu.
Pierwszy Zarząd Fundacji tworzy [...] Prezes Zarządu.

§ 24
Mandat członka Zarządu wygasa w następujących przypadkach:
a. śmierci członka Zarządu,
b. odwołania przez Fundatora,
c. zrzeczenia się mandatu na piśmie,
d. trwałej niezdolność do wykonywania obowiązków członka Zarządu.
§ 25
Fundator może odwołać członka Zarządu z powodu:
1. Działania na szkodę Fundacji.
2. Nieuczestniczenia w pracach Zarządu.
3. Skazania prawomocnym wyrokiem karnym.
4. Długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.
5. Rażącego naruszenia postanowień Statutu.
§ 26
1. Zarząd w szczególności:
1) Kieruje działalnością Fundacji.
2) Reprezentuje Fundację na zewnątrz.
3) Uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji.
4) Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji.
5) Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy.
6) Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
7) Organizuje i nadzoruje działalność statutową i gospodarczą Fundacji.
8) Ustala Regulamin Biura Fundacji.
9) Powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące
stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji.
10) Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w
działalności statutowej oraz działalności gospodarczej.
2. Do zakresu zadań Biura Fundacji należeć będzie organizowanie i koordynacja bieżącej
działalności statutowej i gospodarczej Fundacji. Dyrektor Biura Fundacji kieruje

działalnością
Biura Fundacji. Nadzór nad działalnością Biura Fundacji, w tym
działalnością Dyrektora Biura Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji.
§ 27
Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie, w obecności wszystkich członków Zarządu.
§ 28
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności jeden z
pozostałych członków Zarządu, z własnej inicjatywy lub na żądanie Fundatora.
2. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.
§ 29
1. Uprawnionym do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jest dwóch członków
Zarządu działających łącznie w przypadku Zarządu wieloosobowego, a w przypadku
Zarządu jednoosobowego – Członek Zarządu samodzielnie.
2. Złożenie oświadczenia woli w imieniu Fundacji, rodzące zobowiązania lub prowadzące
do rozporządzenia mieniem o wartości przekraczającej 300.000,00 (słownie: trzysta
tysięcy) złotych, wymaga uprzedniej zgody Zarządu wyrażonej w drodze uchwały.
3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając
zakres ich umocowania.
Rozdział V
RADA FUNDACJI
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§ 30
Rada Fundacji składa się z 2 do 7 członków. Rada powoływana jest na czas
nieokreślony.
W skład Rady wchodzą osoby powołane przez Zarząd w drodze uchwały.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa,
śmierci członka Rady lub odwołania przez Zarząd. W przypadku rezygnacji, śmierci lub
odwołania Członka Rady, na jego miejsce może zostać powołany nowy członek.
Rada wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady
kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy
zebraniom Rady.
Wszystkie uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy liczby członków, w razie równej liczby głosów decyduje
głos Przewodniczącego Rady.
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a. opiniowanie wieloletnich oraz rocznych programów działania Fundacji;
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu;
c. podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji lub połączeniu z inną Fundacją;
d. nadzór nad działalnością Zarządu w zakresie prowadzonej przez Fundację
działalności statutowej, gospodarczej pod kątem zgodności z postanowieniami
Statutu, a także w zakresie zgodności działalności Zarządu z prawem.
ROZDZIAŁ VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
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§ 31
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami i Polską Klasyfikacją Działalności, działalność gospodarczą w
zakresie:
1) 58.11.Z Wydawanie książek.
2) 58.13.Z Wydawanie gazet.
3) 58.14.Z Wydawania czasopism i pozostałych periodyków.
4) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
5) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów
telewizyjnych.
6) 59.12.Z Działalność produkcyjna związana z filmami, nagraniami video i
programami telewizyjnymi.
7) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań video i programów
telewizyjnych.
8) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów.
9) 59.20.Z Działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
10) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych.
11) 63.12.Z Działalność portali internetowych.
12) 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
telewizji
13) 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych
14) 3.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
mediach elektronicznych (Internet)
15) 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
pozostałych mediach
16) 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych
17) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
18) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
19) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana
20) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
21) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą
być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej w
zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd.
Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska
wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez
przepisy prawa.

§ 32
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez
wyodrębnione jednostki organizacyjne, o których mowa w §6 Statutu.

2. Działalnością prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd Fundacji.
3. Działalnością prowadzoną przez jednostki organizacyjne, o których mowa w §6 Statutu,
kierują ich kierownicy, uprzednio powołani na to stanowisko przez Zarząd.
4. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na
wynagrodzenia pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych, o których
mowa §6 Statutu.
ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU
§ 33
Wszelkich zmian niniejszego Statutu dokonuje Fundator.
ROZDZIAŁ VIII
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 34
1. Fundacja podlega likwidacji w razie nie osiągnięcia celów, dla których została powołana
lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd jednomyślną uchwałą w obecności
wszystkich członków Zarządu, chyba że została powołana Rada Fundacji – wówczas
zastosowanie mają postanowienia § 30 ust. 6 lit. c) Statutu.
§ 35
1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały w obecności
wszystkich członków Zarządu.
2. Likwidatorem może być Członek Zarządu.
3. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a. zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisanie otwarcia
likwidacji;
b. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych
wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;
c. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
d. sporządzenie planu finansowego likwidacji oraz planu zaspokojenia zobowiązań;
ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz upłynnienie majątku
Fundacji;
e. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po
zaspokojeniu wierzycieli;
f. zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejestrowego wraz z
wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru;
g. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego;
h. zawiadomienie odpowiedniego ministra.
§ 36
Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz
działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 37
1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji jednomyślną uchwałą w
obecności wszystkich członków Zarządu, chyba że została powołana Rada Fundacji –
wówczas zastosowanie mają postanowienia § 30 ust. 6 lit. c) Statutu.
§ 38
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

