Uchwala Fundatorów Fundacji Instytut Nauki o Polityce
z dnia 13 listopada 2017 roku w przyjęcia tekstu jednolitego statutu
§1
Ustala się tekst jednolity Statutu Fundacji Instytut Nauki o Polityce w brzmieniu uwzględniającym nowelizację
zawartą w uchwale fundatorów z dnia 13 listopada 2017 roku o zmianie statutu Fundacji Instytut Nauki o Polityce
§2
Treść tekstu jednolitego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez fundatorów

Załącznik nr 1
STATUT
FUNDACJI INSTYTUT NAUKI O POLITYCE
(tekst jednolity z dnia 13 listopada 2017 r.)

Postanowienia ogólne
1.

2.

§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Nauki o Polityce, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Karolinę Kochańczyk-Bonińską i Jarosława Szczepańskiego
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Krzysztofa Buka w
kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Świętokrzyskiej 16 lok.6, w dniu 7.09.2017 działa na podstawie
przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2

Fundacja ma osobowość prawną.
§3

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.
1.
2.

§4
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla
właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach
obcych.
§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji.
§6

Celami Fundacji są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a
szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela.
Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
Popularyzacja idei mediacji społecznej.
Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego.
Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturowa oraz popularyzatorska w zakresie nauki,
kultury i oświaty
Działalność na rzecz instytucji i organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowotechniczna, oświatowa, kulturalna i dobroczynność.

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego i społecznego, w postaci niezależnych usług
wspierających samodzielność obywateli oraz rozwój kompetencji miękkich (doradztwo).
2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
5. Działalność popularyzatorską w zakresie nauki, kultury i sztuki, w szczególności poprzez
organizację warsztatów, sympozjów i konferencji.
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Wskazana wyżej działalność finansowana jest przez fundację.
§8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji.
§9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.
1.
2.
3.

§ 11
dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów
Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd
Fundacji.
W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza.

§ 12
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
2. W ramach majątku Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę 1000 złotych na prowadzenie przez Fundację
działalności gospodarczej. W zależności od potrzeb, Fundatorzy uprawniają Zarząd Fundacji do przeznaczenia z
majątku Fundacji kwoty wyższej na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) działalności wydawniczej (PKD 58);
2) działalności poligraficznej (PKD 18);
3) reklamy (PKD 73.1);
4) wynajmu, zarządzenia lub dzierżawy nieruchomości (PKD 68.2);
5) prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20);
6) kształcenia policealnego i wyższego (PKD 85.4);
7) kształcenia pozaszkolnego (PKD 85.5);
8) organizowania wystawa, targów, kongresów (82.3).
Organy Fundacji
1.
2.

§ 13
Organami fundacji są:
a) Fundatorzy,
b) Zarząd Fundacji.
W fundacji może zostać powołana Rada Fundacji.
Fundatorzy
1.
2.

§ 14
Fundatorzy powołują, odwołują przed upływem kadencji i przyjmują rezygnację członków Zarządu
Fundacji, przy czym przyjęcie rezygnacji może zostać dokonane przez jednego z fundatorów.
Fundatorzy mogą powołać Radę Fundacji, a w przypadku jej powołania powołują, odwołują i przyjmują
rezygnację członków Rady Fundacji.
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3.

W przypadku śmierci któregokolwiek Fundatora uprawnienie wskazane w ust. 1 przysługuje Radzie
Fundacji, wskazane w ust. 2 przysługuje Zarządowi Fundacji. Uprawnienia polegające na odwołaniu
przed upływem kadencji członka organu kolegialnego realizowane jest przez przyjęcie uchwały
jednomyślnie przez uprawniony do tego organ.
Zarząd Fundacji

1.
2.
3.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

§ 15
Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż czterech osób powoływanych na trzyletnią kadencję.
Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu Fundacji.
Zarząd Fundacji wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa Fundacji.
§ 16
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną
Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków
obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań
Fundacji.
W przypadku powołania Rady Fundacji Zarząd co roku, do dnia 31 października, zobowiązany jest
przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
Sposób Reprezentacji

1.
2.

§ 17
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający
łącznie.
W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem
zobowiązań majątkowych powyżej 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu
Fundacji może składać jednoosobowo Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji .

Rada Fundacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 18
Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych na czteroletnią kadencję.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa
w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady
Fundacji.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania lub
śmierci członka Rady.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze
stosunkiem pracy z Fundacją.
W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka
Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu,
odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady,
reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
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1.
2.
3.

§ 19
Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora,
zgłoszony na piśmie.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Zmiana Statutu
§ 20

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów
dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
2. W przypadku powołania Rady Fundacji, zmiana statutu, o której mowa w ust. 1 dokonywana
jest za zgodą Rady Fundacji.
Połączenie z inną fundacją.
1.
2.

§ 22
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze
jednomyślnej uchwały, a w przypadku powołania w Fundacji Rady Fundacji dla swej skuteczności wymagają
zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Likwidacja Fundacji.
1.
2.

§ 24
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania
się jej środków finansowych i majątku.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji, a w braku jej powołania Zarząd.

§ 25
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków
prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji, o ile została powołana.
§ 26
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady
Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
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