Statut Fundacji Instytut Myśli Demokratycznej
Rozdział I.
Postanowienia Ogólne
§1
1. Fundacja Instytut Myśli Demokratycznej, zwana dalej Fundacją, działa
na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień
niniejszego Statutu.
2.

Fundacja

została

ustanowiona

przez

Roberta

Biedronia

zwanego

dalej

Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Ewelinę Dudek
w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 25 lok. 15
w Warszawie.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.
5.

Fundacja

może

decyzją

Zarządu

Fundacji

tworzyć

oddziały

terenowe

oraz przedstawicielstwa, a także inne jednostki organizacyjne służące realizacji
celów statutowych.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. administracji.
§4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać
je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
Rozdział II.
Cele i zasady działania Fundacji
§6

Celem Fundacji jest:
a. Wspieranie i uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju demokracji, ochrony
dóbr wspólnych, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego, wolności jednostek,
samostanowienia wspólnot, a także współpracy i solidarności międzynarodowej oraz
pokoju;
b. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych;
c.

Prowadzenie

działalności

naukowej,

naukowo-technicznej,

oświatowej,

kulturalnej i ekologicznej;
d. Promocja praw człowieka oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym promocja
równego traktowania kobiet i mężczyzn;
e. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
f. Działalność charytatywna;
g. Ochrona i promocja zdrowia, w tym zapobieganie uzależnieniom oraz HIV/AIDS;
h. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
i. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
j. Przeciwdziałanie patologiom społecznym;
k. Działania na rzecz integracji europejskiej;
l. Działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych;
m. Poprawa dostępu do zatrudnienia;
n. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
o. Działanie na rzecz ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym,
krajowym, regionalnym i lokalnym;
p. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
r. Promocja i organizacja wolontariatu;
s.

Równość

szans,

zapobieganie

zmianom

klimatycznym,

sprawiedliwość

ekologiczna.
§7
Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa i realizuje
swoje cele w Polsce i za granicą poprzez:
a. Rzecznictwo interesów grup wykluczonych społecznie;
b. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą;
c. Inicjowanie i finansowanie programów informacyjnych służących krzewieniu
wiedzy na temat mechanizmów demokracji pośredniej i bezpośredniej, praw
obywatelskich, a także służących upowszechnianiu postaw obywatelskich;

d. Współpracę z placówkami naukowymi, naukowo-badawczymi, instytucjami
państwowymi i międzynarodowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują
się problematyką objętą celami Fundacji;
e. Prowadzenie i finansowanie programów, akcji i kampanii zbieżnych z celami
Fundacji;
f. Organizowanie i finansowanie seminariów, szkoleń, konferencji, warsztatów,
debat, wystaw, kursów i innych form edukacyjnych w Polsce i innych krajach;
g. Prowadzenie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej
w zakresie określonym w celach fundacji, w tym wydawanie czasopism, książek,
broszur, nośników elektronicznych, itd.;
h. Tworzenie regionalnych i ponadregionalnych sieci współpracy w dziedzinach
określonych w celach Fundacji;
i. Organizowanie i popieranie działalności propagatorskiej i informacyjnej zbieżnej
z celami Fundacji;
j.

Kształcenie

ustawiczne

i

pozostałe

formy

kształcenia

gdzie

indziej

niesklasyfikowane;
k. Realizację zadań zlecanych przez organy oraz jednostki administracji publicznej;
l. Odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego;
m. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
n. Działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia, a przy tym zmniejszenia bezrobocia,
w

tym

współpraca

z

publicznymi

oraz

prywatnymi

służbami,

podmiotami

zatrudnienia;
o. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
p. Prowadzenie doradztwa dla odbiorców działań Fundacji;
r. Tworzenie lokalnej infrastruktury dla działań obywatelskich;
s. Promowanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji obywatelskiej;
t. Badania i analiza rynku;
u. Rzecznictwo interesów.
Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji
§8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 złotych oraz inne
mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§9

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów;
b. dotacji i subwencji osób prawnych;
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d. dochodów z majątku Fundacji;
e. odsetek bankowych.
2.

Fundacja

może

gromadzić

swoje

fundusze

w

walucie

polskiej

(PLN)

oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego
prawa dewizowego.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie
na działalność statutową.
§10
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą
w rozmiarach służących realizacji jej celów.
Rozdział IV.
Władze Fundacji
§11
Władzami Fundacji są:
a. Fundator;
b. Rada Fundacji;
c. Zarząd Fundacji.

Fundator
§12
1. Fundator na posiedzeniu powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji w składzie
od 2 do 10 osób, w skład którego wchodzi Prezes albo Prezeska Zarządu Fundacji
oraz Członkowie/Członkinie Zarządu Fundacji.
2. Fundator określa zasady wynagradzania Zarządu Fundacji oraz zatwierdza
zakres uprawnień jego członków/członkiń.
3. Fundator pełni nadzór finansowy nad działalnością Fundacji i zatwierdza
sprawozdanie finansowe przedstawione przez Zarząd Fundacji.

4. Fundator zatwierdza sprawozdanie merytoryczne przygotowane przez Zarząd
Fundacji i zaopiniowane pozytywnie przez Radę Fundacji.
5. Fundator może być członkiem Rady Fundacji.
Rada Fundacji
§13
1. Rada Fundacji jest organem opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 8 członków.
3. W szczególnie uzasadnionych przepadkach odwołanie członka Rady Fundacji,
i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku
uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady
Fundacji;
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c. śmierć członka.
§14
Zadaniem

Rady

Fundacji

jest

wytyczanie

głównych

kierunków

działalności

Fundacji.
§15
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy
albo na wniosek Zarządu Fundacji zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał-zwykłą większością głosów.
W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym
z inicjatywy Zarządu Fundacji, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego
lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym
charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później
niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
8. Funkcja Przewodniczącego Rady Fundacji ma charakter rotacyjny. Zasady
rotacyjności określi Rada Fundacji w drodze uchwały.

Zarząd
§16
1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 2 do 10 osób, w tym Prezes albo Prezeska,
powoływanych przez Fundatora.
2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji do Fundatora;
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c. śmierci członka Zarządu Fundacji.
3. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani
przez Fundatora w drodze uchwały.
§17
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b. realizacja celów statutowych;
c. sporządzanie planów pracy i budżetu;
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
g. składanie wniosku do Fundatora o zmianę Statutu;
h. wnioskowanie do Fundatora o połączenie i likwidację Fundacji.
3. Zarząd Fundacji co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.
§18
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na rok.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie
pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym
na co najmniej 14 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu
Fundacji.

4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób,
jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
Sposób reprezentacji
§19
1. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji
lub Członek Zarządu Fundacji lub pełnomocnik powołany przez cały Zarząd
Fundacji. Pełnomocnik powołany przez Zarząd Fundacji może składać oświadczenia
woli jedynie w zakresie przyznanym uchwałą Zarządu Fundacji powołującą
pełnomocnika.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5000 zł wymagane jest oświadczenie
woli dwóch Członków Zarządu Fundacji działających łącznie, w tym Prezesa
Zarządu.
Rozdział V.
Postanowienia końcowe
§20
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator.
§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.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator.
§22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego
ds. administracji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej
Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
§23
1. Wszystkie czynności przewidziane w niniejszym Statucie mogą odbywać się drogą
teleinformatyczną za pomocą narzędzi teleinformatycznych.

