
 STATUT
FUNDACJI    ODBUDOWY  DEMOKRACJI 

  IM. IGNACEGO   PADEREWSKIEGO
(ustanowionej aktem fundacyjnym sporządzonym notarialnie w  siedzibie Chrześcijańsko-

Demokratycznego Stronnictwa Pracy w Warszawie
 w dniu 5 czerwca 1990 r.) nr rep. A-X-9893/90

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE
§ 1

1. Nazwa  Fundacji  brzmi:  „Fundacja  Odbudowy  Demokracji  im.  Ignacego 
Paderewskiego”.

2. Siedzibą  Fundacji  Odbudowy  Demokracji,  zwanej  dalej  Fundacją,  jest  miasto 
Wrocław. 

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
4. Obszarem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.
5. Fundacja ma osobowość prawną.
6. Fundacja  używa  okrągłej  pieczęci  z  napisem:  „Fundacja  Odbudowy Demokracji  

im. Ignacego Paderewskiego”.
7. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

§ 2
1. Fundacja  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  w  zakresie  wytwórczym, 

wydawniczym, usługowym i handlowym.
2. Dla  właściwego  realizowania  celów  społecznych  i  gospodarczych  Fundacja  może 

prowadzić  działalność  poza  granicami  Rzeczpospolitej  Polskiej,  zgodnie  
z obowiązującym prawem.

3. Fundacja może posiadać filie w kraju i za granicą.

III. MAJĄTEK FUNDACJI
§ 3

1. Majątek  początkowy  Fundacji  stanowi  kwota  1 000 000  złotych  (słownie:  jeden 
milion  złotych),  przyznana  Fundacji  przez  fundatorów  w  oświadczeniu  woli
o utworzeniu Fundacji.

2. Majątek początkowy Fundacji ulega zwiększeniu o:
1) środki  pochodzące  z  darowizn  krajowych  i  zagranicznych,  zbiórek,  zapisów  

i spadków,
2) odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
3) dywidendy i zyski z akcji udziałów w spółkach,
4) dochody z działalności gospodarczej
5) inne środki.

§ 4
1. Majątek  Fundacji  może  być  lokowany  w  prowadzonych  przez  Fundację 

przedsięwzięciach  gospodarczych,  w  przedsięwzięciach  z  udziałem  Fundacji,  w 
spółkach, papierach wartościowych oraz w formie lokat bankowych.

2. Lokowanie majątku  Fundacji  w spółkach i  papierach wartościowych może być  –  
z zachowaniem przepisów prawa – dokonywane również za granicą.

III. PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5
Celem Fundacji jest krzewienie postaw chrześcijańskich w życiu społecznym poprzez:

1) wymianę współczesnej myśli chrześcijańskiej i doświadczeń życia chrześcijańskiego,
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2) wymianę wiedzy kulturalnej i historycznej między społeczeństwem polskim a innymi 
społeczeństwami,

3) popularyzowanie historycznych doświadczeń Polski jako pomostu między Wschodem 
a Zachodem,

4) inicjowanie dialogu między ludźmi i środowiskami o różnej orientacji,
5) promowanie  wartości  chrześcijańskich  i  włączanie  ich  do  najszerzej  rozumianej 

kultury polskiej,
6) działalność edukacyjną,
7) gromadzenie i ułatwianie przepływu informacji,
8) opiekę nad rodziną, młodzieżą oraz osobami, które nie z własnej woli znalazły się 

trudnej sytuacji,
9) wspieranie inicjatyw społecznych zgodnych z celami Fundacji.

§ 6
Cele określone w § 5  Fundacja realizuje poprzez:

1) prowadzenie  działalności  gospodarczej,  której  zasady określa  załącznik  do Statutu 
Fundacji,

2) współpracę z osobami i organizacjami działającymi w kraju i za granicą,
3) organizowanie i wspieranie szkleń, kursów itp.
4) prowadzenie działalności wydawniczej,
5) wspieranie prac naukowych,
6) fundowanie stypendiów i nagród,
7) prowadzenie działalności charytatywnej,
8) organizowanie kontaktów i spotkań międzynarodowych,
9) wspieranie  powstawania  instytucji,  których  działalność  ma  być  zgodna  z  celami 

Fundacji.

IV. ORGANY FUNDACJI
§ 7

Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,
2) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.

§ 8
1) Zarząd składa się z pięciu członków.
2) Zarząd  dokonuje  corocznie  -  na  posiedzeniu,  na  którym  rozpatrywane  jest 

sprawozdanie i  bilans  za rok poprzedni  –  wyboru  spośród swego składu Prezesa  
i Wiceprezesa.

3) Pierwszy skład Zarządu wybierają spośród siebie fundatorzy.
§ 9

1) Członkostwo Zarządu wygasa na skutek ustąpienia, śmierci lub odwołania.
2) Odwołanie  członka  Zarządu  następuje  w  drodze  uchwały  Zarządu,  zatwierdzonej 

przez większość członków Rady.
§ 10

3) Wybór na wakujące miejsce nowego członka Zarządu następuje w drodze uchwały 
Zarządu, zatwierdzonej przez większość członków Rady.

§ 11
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

1) ustala i modyfikuje plany finansowe Fundacji,
2) przyjmuje zapisy, spadki i darowizny,
3) podejmuje  decyzje  w sprawie  prowadzenia  zbiórek  środków finansowych  

i prowadzi negocjacje z potencjalnymi ofiarodawcami,
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4) podejmuje  decyzje  w  sprawie  przeznaczenia  i  wysokości  środków 
finansowych  na  wspieranie  konkretnych  poczynań  lub  na  udzielanie 
subwencji,

5) zatwierdza roczne sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowe,
6) określa  zasady  i  akceptuje  wysokości  rekompensat  z  tytułu  wykonywania 

zleconych czynności,
7) podejmuje decyzje w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

jej zakresu przedmiotowego,
8) podejmuje  decyzje  w  sprawach  przyjmowania  i  zwalniania  pracowników 

Biura Fundacji oraz ustala wysokości ich wynagrodzeń,
9) prowadzi inne sprawy przekazane do wyłącznej kompetencji Zarządu na mocy 

uchwały Rady.
2. Podejmowanie  decyzji  w sprawach,  o których  mowa w ust.  1  następuje w drodze 

uchwały.

§ 12
1. Dla ważności uchwały Zarządu wymagane jest poparcie jej przez co najmniej połowę 

członków Zarządu.  W przypadku równej  ilości  głosów za i  przeciw uchwale głos 
Prezesa jest rozstrzygający.

2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach Zarządu lub w formie 
głosowania pisemnego.

3. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji ma prawo składać Prezes Zarządu lub inny 
członek  Zarządu  uprawniony  zgodnie  z  regulaminem  pracy  Zarządu.  Przypadki,  
w których wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, określa regulamin pracy 
Zarządu.

§ 13
1. Za  uczestnictwo  w  pracach  Zarządu  członkowie  Zarządu  nie  otrzymują 

wynagrodzenia.
2. Z  tytułu  czynności  zleconych  indywidualnie  przez  Zarząd,  wymagających 

istotnego nakładu pracy i czasu, członkowie Zarządu mogą otrzymać rekompensatę 
na zasadach ustalonych okresowo przez Zarząd.

§ 14
Szczegółowe  zasady  działania  Zarządu  określa  regulamin  uchwalony  przez  Zarząd
i zatwierdzony przez Radę.

§ 15
1. Rada składa się z 10 do 20 członków, wybranych przez Zarząd na okres trzech lat, 

spośród  osób,  które  w  życiu  społecznym  prezentują  i  propagują  postawę 
chrześcijańską.

2. Wybór członka Rady wymaga akceptacji większości członków Rady. Nie dotyczy to 
wyboru pierwszego składu Rady, który powołują fundatorzy.

3. Członkostwo  w  Radzie  wygasa  na  skutek  wygaśnięcia  trzyletniego  mandatu, 
ustąpienia, odwołania lub śmierci.

4. Odwołanie członka Rady następuje w drodze uchwały Zarządu zatwierdzonej przez 
większość członków Rady.

5. Rada  wybiera  spośród  swoich  członków  przewodniczącego  i  według  uznania 
wiceprzewodniczących i sekretarza.

§ 16
Do zadań Rady należy:

1. uchwalanie zaleceń co do kierunków działania Zarządu,
2. ocena działalności Zarządu za rok poprzedni,
3. ocena programu działalności Zarządu na rok bieżący,
4. akceptacja wyboru lub odwołania członka Rady lub Zarządu.
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§ 17
1. Przewodniczący  Rady  zwołuje  posiedzenia  Rady:  statutowe,  na  żądanie  Zarządu 

Fundacji lub 1/3 jej członków, przygotowuje porządek obrad i im przewodniczy.
2. Członkowie Rady mają obowiązek sprzyjania działalności Fundacji w realizacji  jej 

zadań statutowych.
3. W okresach między posiedzeniami Rady, członkowie Rady mogą zgłaszać Zarządowi 

swoje uwagi i sugestie co do działalności Fundacji.

§ 18
1. Posiedzenie Rady jest zwoływane co najmniej raz do roku przez Przewodniczącego 

Rady, w ciągu czterech miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
2. O czasie,  miejscu i  porządku obrad jej  członkowie powinni  być  powiadomieni  co 

najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Rady.
§ 19

1. Rada podejmuje uchwały bez względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu 
Rady.

2. Uchwały  Rady  podejmowane  są  zwykłą  większością  głosów.  Przy  obliczaniu 
wymaganej większości uwzględnia się tylko głosy oddane za lub przeciw uchwale.

3. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem spraw, o których mowa w  § 16 pkt 4 Statutu 
Fundacji.

4. Postanowień ust.2 i 3 nie stosuje się w przypadkach, gdy Statut Fundacji przewiduje 
inne zasady głosowania.

§ 20
Uchwały  w  sprawach,  o  których  mowa  w  § 16  pkt  4  Statutu  Fundacji  mogą  być 
podejmowane korespondencyjnie.

V. BIURO FUNDACJI
§ 21

1. Bieżącą działalnością Fundacji oraz pracą personelu kieruje Dyrektor Biura Fundacji.
2. Dyrektora Biura Fundacji powołuje Zarząd.
3. Dyrektor Biura Fundacji działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez 

Zarząd. Do obowiązków Dyrektora należy realizowanie uchwał Zarządu.
4. Dyrektor Biura Fundacji działa na podstawie preliminarza wydatków  Biura Fundacji 

ustalonego przez Zarząd.

VI. RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI
§ 22

Fundacja działa w oparciu o plan dochodów i wydatków, zatwierdzony przez Zarząd. Nie 
dotyczy  to  działalności  gospodarczej,  która  prowadzona  jest  wg  zasad  rozrachunku 
gospodarczego  i  do  planu  dochodów i  wydatków oraz  do  sprawozdania  finansowego 
wchodzi jedynie wynikiem.

§ 23
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 24
1. Roczne  sprawozdanie  finansowe  zatwierdza  Zarząd  w  oparciu  o  badanie 

sprawozdania i ksiąg Fundacji przez biegłego księgowego.
2. Sporządzenie  rocznego  sprawozdania  finansowego  powinno  nastąpić  do  dnia  30 

kwietnia każdego roku.
3. Zatwierdzone  przez  Zarząd  sprawozdanie  finansowe  przesyłane  jest  Ministrowi 

nadzorującemu Fundację w terminie 14 dni od jego zatwierdzenia.
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§ 25
1. Dyrektorów zakładów gospodarczych Fundacji powołuje Zarząd.
2. Szczegółowy  zakres  działania  zakładów  gospodarczych  oraz  prawa,  obowiązki  

i wynagrodzenie dyrektorów zakładów określają regulaminy ustalone przez Zarząd

VII. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI
§ 26

1. Składanie oświadczeń woli  w zakresie  praw i  obowiązków majątkowych Fundacji 
wymaga  podpisu  dwóch  członków  Zarządu  lub  jednego  członka  Zarządu  
i pełnomocnika działającego w granicach umocowania.

2. Zarząd Fundacji może ustanawiać pełnomocników dla spraw szczególnych.
3. Pełnomocnicy działają w granicach umocowania.
4. W  sprawach  rekompensat  dla  pełnomocników  z  tytułu  poniesionych  nakładów,

§ 13 ust. 2 Statutu Fundacji stosuje się odpowiednio.

VIII. ZMIANA STATUTU FUNDACJI
§ 27

Zmiana Statutu Fundacji może być dokonana w drodze jednogłośnej uchwały wszystkich 
członków Zarządu i uzyskania wymaganych prawem akceptacji.

IX. LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 28

1. Likwidacja  Fundacji  może  nastąpić  w  przypadku  zrealizowania  jej  celów  lub 
wyczerpania się środków finansowych

2. Likwidacja  Fundacji  następuje  w  drodze  uchwały  Zarządu  podjętej  większością  
4/5 członków Zarządu.

§ 29
Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.

§ 30
Środki  pozostałe  po  przeprowadzeniu  likwidacji  Fundacji  przeznacza  się  na  cele 
społeczne. O szczegółowym ich przeznaczeniu decyduje Zarząd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NB:
- oryginalna nazwa Fundacji: Fundacja im. Frontu Morges, zatwierdzona decyzją Ministerstw: Edukacji i 
Finansów z dnia 8.11.1990 r.
- zmiany nazwy, siedziby i Statutu Fundacji przyjęte decyzjami Zarządu z dnia 14.05.1996 r. i z dnia 
9.04.1999 r. zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy w 
dniach 6.11.1997 r. i 14.06.1999 r.
- zmiana Statutu: poprawki do §§ 15, 17, 18 wprowadzone decyzją Zarządu Fundacji z dnia 30.01.2008 r.
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