
Statut Fundacji  

  

I. Postanowienia Ogólne  

§1  

Fundacja pod nazwą „Fundacja Wolni Obywatele RP”, zwana dalej „Fundacją”,          

ustanowiona przez Tadeusza Jakrzewskiego, Cezarego Pawła Kasprzaka, Arkadiusza        

Szczurka i Pawła Wrabca, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym         

sporządzonym w kancelarii notariusza Moniki Fyk w Warszawie dnia 26 kwietnia 2017 r.,             

repertorium A nr 9697/2017, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia          

1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203 z późn. zmianami) oraz niniejszego                

Statutu.  

 

4 2  

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.  

§ 3  

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego         

realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalności poza granicami         

Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 4  

Czas trwania Fundacji nieograniczony.  

§ 5  

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

§ 6  

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.  

§ 7  

Fundacja może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

II. Cel i zasady działania Fundacji  

§ 8  

Celami Fundacji są: 

1) Obrona i promowanie praw obywatelskich w Polsce.  

2) Ochrona i promocja demokracji w Polsce.  

3) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.  

4) Ochrona wartości konstytucyjnych w Polsce.  
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5) Działania na rzecz poprawy jakości prawa. 

 

§ 9  

1) Cele te Fundacja realizuje w szczególności poprzez:  

a) Organizowanie spotkań edukacyjnych,  

b) Organizowanie szkoleń,  

c) Organizowanie manifestacji, pikiet, festynów i kiermaszów,  

d) Organizowanie konferencji i seminariów tematycznych,  

e) Doradztwo i ochronę prawną dla obywateli działających na rzecz obrony praw           

obywatelskich,  

f) Badania i ekspertyzy tematyczne,  

g) Działalność wydawniczą, dokumentacyjną i produkcję telewizyjną, filmową oraz        

radiową,  

h) Nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego,  

i) Współpracę z instytucjami publicznymi,  

j) Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi,  

k) Udzielanie wsparcia inicjatywom obywatelskim działającym w obszarach       

tożsamych z celami statutowymi Fundacji w tym sprawowanie patronatu nad          

wybranymi akcjami i udostępnianie znaku Obywateli RP i znaku Wolni          

Obywatele RP,  

l) Podejmowanie działań na rzecz promocji demokracji, wartości konstytucyjnych i         

społeczeństwa obywatelskiego 

m) Pomoc prawną, organizacyjną i finansową dla osób i instytucji, których działania           

są zgodne z celami Fundacji.  

2) Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób          

prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celami.  

3) Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach         

zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub          

tożsamych z celami Fundacji.  

 

III. Majątek i dochody Fundacji  

§ 10  

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 400,00 (słownie: czterysta)          

złotych wniesiony przez Fundatorów oraz składniki majątkowe nabyte przez Fundację w           

toku jej działania.  
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§ 11  

1) Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.  

2) Fundacja nie ma prawa:  

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku         

do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz         

osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku           

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub        

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu            

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,  

b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów        

Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych           

niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje            

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,  

c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów        

Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych           

niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika            

ze statutowego celu Fundacji,  

d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,          

w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy         

oraz ich osoby bliskie.  

§ 12  

1) Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:  

a) darowizn, subwencji, zapisów i spadków,  

b) środków pochodzących ze zbiórek publicznych,  

c) wpływów z odpłatnej działalności statutowej Fundacji,  

d) dochodów z majątku Fundacji.  

2) Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na            

wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie           

postanowili inaczej.  

3) W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o          

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili            

składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie          

przewyższa długi spadkowe.  

4) Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową         

opisaną w § 8 i § 9.  

5) Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie       

z obowiązującymi przepisami.  
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IV. Organy Fundacji  

 

§ 13  

Jedynym organem Fundacji jest Zarząd.  

 

§ 14  

Dla zapewnienia skuteczności i optymalizacji działań Fundacji Zarząd może powoływać          

przy Fundacji stałe lub doraźne zespoły i komisje problemowe oraz rady programowe i             

opiniodawcze, a także określać przedmiot i sposób ich działania.  

§ 15 

Zmiany statutu Fundacji dokonują Fundatorzy w formie jednomyślnej uchwały. Zmiany          

statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.  

 

§ 16  

Zarząd 

1) Zarząd Fundacji składa się z od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu,              

powoływanych na czas nieoznaczony. Pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest w          

drodze jednomyślnej uchwały Fundatorów przy zawiązaniu Fundacji.  

2) Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek złożenia pisemnej rezygnacji lub śmierci           

członka Zarządu. Oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie składane jest           

wszystkim pozostałym członkom Zarządu, a w przypadku zarządu jednoosobowego -          

Fundatorom. Odwołanie członka Zarządu, i przez to pozbawienie go członkostwa w           

Zarządzie, może nastąpić także w wyniku uchwały Fundatorów o odwołaniu członka           

Zarządu podejmowanej zwykłą większością głosów. Odwołanie w trybie, o którym          

mowa w zdaniu poprzedzającym powinno być umotywowane w treści uchwały o           

odwołaniu.  

3) W celu uzupełnienia składu Zarządu, Fundatorzy mogą podjąć uchwałę o powołaniu           

dodatkowego lub dodatkowych członków Zarządu, w tym również Prezesa Zarządu, w           

drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.  

4) W przypadku odwołania członka Zarządu zatrudnionego na umowę o pracę przestaje           

on pełnić swoją funkcję z chwilą odwołania, a stosunek pracy zostaje z nim             

rozwiązany zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. 
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5) Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeby, nie           

rzadziej jednak, niż raz w miesiącu. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie            

po stronie Prezesa Zarządu, posiedzenie Zarządu może być zwołane przez          

któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu. 

6) Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym           

zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby          

uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos         

Prezesa Zarządu.  

7) Uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze          

głosowania pisemnego (obiegowego) o ile żaden z jego członków nie zgłosi sprzeciwu            

co do takiej formy głosowania. 

8) Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.  

 

§17  

Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę.            

W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację            

reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Fundatorów.  

§ 18 

1) Do Zarządu należy reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz podejmowanie         

decyzji we wszystkich sprawach związanych z jej działalnością.  

2) Do zadań Zarządu należy w szczególności:  

a) realizacja celów Fundacji,  

b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i działanie w jej imieniu,  

c) określanie szczegółowych programów działalności Fundacji,  

d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

e) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,  

f) uchwalanie rocznych planów finansowych,  

g) uchwalanie regulaminów,  

h) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,  

i) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Fundacji do organizacji        

krajowych i zagranicznych, 

j) powoływanie zespołów i komisji na podstawie § 14 Statutu. 

3) Zarząd ma obowiązek przekazywania podjętych uchwał do wiadomości Fundatorów         

oraz bieżącego informowania ich o działalności Fundacji i swoich zamierzeniach. 
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§ 19 

1) Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu        

wymaga uprzedniej zgody Fundatorów oraz udzielenia przez nich upoważnienia do          

dokonania tych czynności w formie jednomyślnej uchwały. 

2) Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są następujące czynności:  

a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub         

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;  

b) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;  

c) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu,          

zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;  

d) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 15.000 zł.  

 

§ 20  

Dla obsługi Fundacji Zarząd może utworzyć Biuro Fundacji określając jego organizację           

i zakres czynności oraz zatrudniając pracowników.  

 

§ 21  

1) Jeżeli zapisy niniejszego statutu nie stanowią inaczej, do składania oświadczeń woli           

w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających         

łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu może         

reprezentować fundację samodzielnie. 

2) Zarząd co roku, do dnia 31 maja, zobowiązany jest przedkładać Fundatorom roczne            

sprawozdanie z działalności Fundacji.  

3) Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać         

konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im           

wykonanie odpowiednich opracowań.  

§ 22 

W przypadku śmierci jednego z Fundatorów, wszelkie uprawnienia zastrzeżone dla          

Fundatorów na podstawie niniejszego Statutu, wykonywane są przez żyjących         

Fundatorów. 
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§ 23  

1) Zarząd podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego            

Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i          

majątku Fundacji.  

2) Jeżeli Zarząd w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów,              

likwidatorami Fundacji są wszyscy członkowie Zarządu.  

3) Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na           

cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Zarząd, organizacjom  

pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele         

statutowe zbliżone są do celów Fundacji. 
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