STATUT FUNDACJI
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą Instytut Globalnej Odpowiedzialności, zwana
dalej Fundacją, ustanowiona przez Marcina Wojtalika i Marka
Marczyńskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Zbigniewa Szaniawskiego w kancelarii
notarialnej w Warszawie przy ul. Lwowskiej 2 lok. 4 dniu 11 czerwca
2007 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz
niniejszego statutu.
§ 2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
§ 3.
1. 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.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§ 4.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je
wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla Fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji
§ 5.
Fundacja jest nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową
realizującą
zadania
sfery
pożytku
publicznego
związane
z
promowaniem wartości otwartości, demokracji i praw człowieka,
wielokulturowości oraz tolerancji, związane z udziałem Polski w
demokratycznych strukturach międzynarodowych.
§ 6.
Celami Fundacji są:
1. Promocja wiedzy na temat globalnego rozwoju, międzynarodowej
pomocy rozwojowej i humanitarnej, praw człowieka oraz demokracji.
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2. Zbliżanie narodów i państw, w szczególności różnorodnych kultur i
tradycji oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
3. Wspieranie i upowszechnianie postaw solidarności i współpracy
międzynarodowej.
§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność kulturalną:
a. organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, spotkań,
wydawanie publikacji i produkcję artystyczną,
2. Działalność edukacyjną:
a. upowszechnianie wiedzy na temat globalnego rozwoju, praw
człowieka, pomocy humanitarnej i rozwojowej oraz demokracji
poprzez realizację szkoleń, warsztatów, odczytów i wykładów,
b. edukację rozwojową,
c. wymianę doświadczeń między społeczeństwami i organizacjami
polskimi i z innych krajów,
d. podejmowanie działań przeciwko łamaniu praw człowieka i zasad
demokracji w wybranych częściach świata,
3. Działalność naukowo-badawczą:
a. prowadzenie samodzielnych badań i analiz na temat
globalnego rozwoju, praw człowieka, pomocy humanitarnej i
rozwojowej oraz demokracji,
b. prowadzenie współpracy naukowo-badawczej z instytucjami
naukowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami,
4. Działalność pomocową:
a. udzielanie dotacji, stypendiów i innych form pomocy dla osób i
instytucji polskich i zagranicznych,
5. Członkostwo w organizacjach polskich i międzynarodowych o celach
statutowych zbieżnych z celami Fundacji.
6. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i
zagranicznymi
organizacjami
pozarządowymi
w
zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji.
§ 8.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność
innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji
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§ 9.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000
(słownie: dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację
w toku jej działania.
§ 10.
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów;
b. dotacji i subwencji oraz grantów;
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d. dochodów z majątku Fundacji;
e. odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu art. 6
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm).
§ 11.
1. 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.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdy
w chwili składania tego oświadczenia, stan czynny spadku
przewyższa długi spadkowe.
§ 12.
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem
Fundacji w stosunku do jej członów, członków Władz Fundacji lub
pracowników 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. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków
Władz 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. wykorzystywania majątku na rzecz członków Fundacji, członków
Władz Fundacji lub pracowników, oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
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wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Fundacji,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji,
członkowie Władz Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§ 13.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Władze Fundacji
§ 14.
Władzami Fundacji są:
a. Fundatorzy,
b. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
c. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
§ 15.
Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w
pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych
wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w
tym kosztów podróży.
§ 16.
Członkiem Rady nie może być osoba:
a. pozostająca w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu lub z
Fundatorami,
b. skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej,
c. otrzymująca z tytułu członkostwa w Radzie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w
art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
d. pełniąca funkcję członka Zarządu.
Fundator
§ 17.
Do uprawnień Fundatorów należą:
a. wytyczanie, w porozumieniu z Radą, głównych kierunków
działania Fundacji,
b. ustanowienie,
w
porozumieniu
z
Radą,
dokumentów
programowych,
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c. powoływanie członków Rady,
d. odwoływanie, za zgodą wszystkich pozostałych członków Rady,
członka Rady,
e. występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Rady,
f. występowanie z wnioskiem o powołanie lub odwołanie członków
Zarządu,
g. dokonywanie, za zgodą Rady, zmiany Statutu Fundacji,
h. podejmowanie, za zgodą Rady, decyzji o połączeniu Fundacji z
inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
RADA FUNDACJI
1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 18.
Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z od 3 do 5 członków powoływanych na
czteroletnią kadencję.
Członków Rady powołują Fundatorzy. Jeśli powołanie nowego członka
Rady następuje w trakcie trwania kadencji Rady – pełni on swoją
funkcję przez okres do końca kadencji Rady.
W uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, może
nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych
członków Rady lub na podstawie decyzji Fundatora za zgodą
pozostałych członków Rady.
Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku odwołania, pisemnej
rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji członka
Zarządu lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
§ 19.
Rada zbiera się co najmniej raz na rok.
Rada wybiera z swojego grona Przewodniczącego.
Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na
wniosek zgłoszony na piśmie przez Fundatorów, w terminie nie
późniejszym niż miesiąc od daty złożenia wniosku.
O planowanym terminie i miejscu zebrania Rady, Przewodniczący
zawiadamia wszystkich jej członków w terminie nie krótszym niż
dwa tygodnie przed planowanym zebraniem Rady.
Rada podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością
głosów,
w
razie
równej
liczby
głosów
decyduje
głos
Przewodniczącego.

§ 20.
Do zadań Rady należy w szczególności:
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a. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu na
wniosek Fundatorów,
b. wytyczanie, w porozumieniu z Fundatorami, głównych
kierunków działania Fundacji,
c. nadzór nad działalnością Fundacji,
d. kontrolowanie bieżącej działalności finansowej i merytorycznej
Zarządu Fundacji,
e. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań
Zarządu, sprawozdania z
działalności
Fundacji
oraz
sprawozdania finansowego Fundacji,
f. ustalanie zasad zatrudnienia i wynagrodzenia członków
Zarządu,
g. wyrażanie zgody na połączenie z inną fundacją oraz zmianę
statutu Fundacji, w tym celów Fundacji.
§ 21.
Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
a. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich
dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b. kontrolowania finansów i sposobu zarządzania majątkiem
Fundacji.
Zarząd Fundacji
1.
2.
3.
4.

§ 22.
Zarząd składa się z od dwóch do trzech członków powoływanych na
czteroletnią kadencję.
Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę przed upływem
kadencji.
Jeśli powołanie nowego członka Zarządu następuje w trakcie trwania
kadencji Zarządu – pełni on swoją funkcję przez okres do końca
kadencji Zarządu.
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 23.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów
finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. powoływanie Dyrektora Fundacji, określanie zakresu jego
obowiązków i kompetencji oraz organizacji pracy biura,
e. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia
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3.

4.
5.
6.

pracowników Fundacji – z wyjątkiem sytuacji opisanej w art.
20.f.
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i
dotacji,
g. podejmowanie
decyzji
we
wszelkich
sprawach
nie
przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji,
h. występowanie z wnioskiem w sprawie zwołana Rady, zmian
statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji
Fundacji.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu
Zarządu; posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes – o posiedzeniu muszą
być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd
może
powoływać
pełnomocników
do
kierowania
wyodrębnionym zakresem spraw należących do zadań Fundacji.
Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają dwaj członkowie
Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez
Zarząd.
Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie
finansowe w terminie do końca marca roku następnego.
Zmiana Statutu

§ 24.
1. Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy za zgodą Rady
wyrażoną w odrębnej uchwale podjętej większością minimum 2/3
głosów.
2. W przypadku trwałego braku możliwości podejmowania czynności
prawnych przez Fundatorów, niniejszy Statut może zostać zmieniony
jednogłośną decyzją Rady w obecności minimum 2/3 jej członków.
3. Zmiany statutu określone w art. 1 i 2 mogą dotyczyć także celów,
dla realizacji których Fundacja zastała ustanowiona, i określonych w
akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją
§ 25.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego
realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku
mógłby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwi są Fundatorzy,
przy czym ich decyzja dla swej skuteczności wymaga zgody Rady.
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Likwidacja Fundacji
§ 26.
1. W sprawach likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celów, dla
których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków
finansowych i majątku właściwi są Fundatorzy, przy czym ich
decyzje dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada. Jeżeli Rada nie
powoła
likwidatorów,
likwidację
Fundacji
przeprowadza
dotychczasowy Zarząd.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostają
przeznaczone na rzecz działających w Polsce fundacji o zbliżonych
celach.
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