
STATUT 
Fundacja Dla Demokracji 

 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność społecznie 
użyteczną w sferze zadań publicznych, nie prowadzi działalności gospodarczej 
oraz nie działa dla zysku. 

2. Fundacja nosi nazwę „Fundacja dla Demokracji” i zwana jest dalej „Fundacją”. 
3. Fundacja używa także następujących nazw: 

a) w języku angielskim: The Foundation for Democracy 
b) w języku niemieckim: Die Stiftung für Demokratie 
c) w języku rosyjskim: Фонд за демократию 

 
§ 2 

Fundacja została ustanowiona przez Pana Ryszarda Marka Zająca, zwanego dalej 
Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 05 listopada 2015 sporządzonym przez 
notariusza Andrzeja Wróbla w kancelarii notarialnej w Katowicach, przy ul. 
Francuskiej 34, Repertorium A numer 2668/2015. 
 

§ 3 
1. Fundacja działa na podstawie polskiego prawa oraz niniejszego statutu. 
2. Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie 
organy. 
 

§ 4 
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą. 
2. Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony. 

3. Siedzibą Fundacji jest miasto Sosnowiec w woj. śląskim. 

 

§ 5 
1. Fundacja może tworzyć fundacje, oddziały, filie, instytuty, przedstawicielstwa  

w kraju i za granicą, a także łączyć się z innymi fundacjami oraz przystępować 
do stowarzyszeń jako członek wspierający. 

2. Fundacja może wspierać zbieżną z jej celami statutowymi  działalność innych 
osób fizycznych i prawnych.  



§ 6 
Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę, zgodnej ze wzorem 
ustalonym uchwałą Zarządu. 
 

§ 7 
Fundacja może ustanawiać nagrody, certyfikaty, odznaki, medale honorowe oraz 
przyznawać je krajowym i zagranicznym osobom fizycznym i prawnym 
zasłużonym dla realizacji celów statutowych Fundacji. 
 

§ 8 
Ze względu na cele Fundacji ministrem właściwym jest minister kierujący działem 
administracji rządowej: sprawiedliwość. 

 
 

Rozdział II 
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 
§ 9 

Fundacja realizuje zadania pożytku publicznego w zakresie: 
1. upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich; 
2. działań wspomagających rozwój demokracji; 
3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
4. działań na rzecz integracji europejskiej współpracy między społeczeństwami; 
5. pomocy Polonii i Polakom za granicą; 
6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
7. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych; 
8. działalności charytatywnej, pomocy społecznej; 
9. działalności na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
10.  wypoczynku dzieci i młodzieży; 
11.  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
12.  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
13.  działalności na rzecz organizacji pozarządowych. 

 
§ 10 

Celami Fundacji są: 
1. umacnianie demokracji i rozwój swobód obywatelskich; 
2. krzewienie społeczeństwa obywatelskiego; 
3. obrona praw człowieka; 



4. budowanie tolerancji oraz dialogu międzykulturowego; 
5. promowanie patriotyzmu oraz solidaryzmu społecznego; 
6. edukacja obywatelska, prawna i ekonomiczna; 
7. wdrażanie idei otwartej władzy oraz rewitalizacji społecznej; 
8. Wspieranie budowy elektronicznej demokracji i cyfrowej gospodarki. 

 
§ 11 

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: 
a) współpracę z organami władzy publicznej oraz innymi podmiotami; 
b) realizację zleconych zadań publicznych na zasadach określonych prawem; 
c) analizy mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego; 
d) analizy działalności, w tym finansów, partii politycznych; 
e) wspieranie dostępu do informacji publicznej; 
f) opracowywanie i realizacja programów, konkursów i imprez edukacyjnych; 
g) wspomaganie wspólnot i społeczności lokalnych; 
h) wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych; 
i) wspieranie ofiar naruszeń przysługujących im praw; 
j) obronę praw konsumentów oraz poradnictwo konsumenckie; 
k) pomoc imigrantom, wykluczonym oraz uchodźcom; 
l) tworzenie i prowadzenie systemów informacji, zwłaszcza poprzez internet; 
m) działalność dziennikarską, w tym także w zakresie korekty i adiustacji; 
n) działalność wydawniczą, w tym z wykorzystaniem internetu; 
o) działalność w zakresie hostingu, projektowania stron internetowych; 
p) odpłatną działalność pożytku publicznego prowadzoną w rozmiarach 

służących realizacji celów statutowych; 
2. Działalność wskazana w § 11 ust. 1 lit. m), n) oraz o) jest działalnością odpłatną 

pożytku publicznego.  
 
 

Rozdział III 
ORGANY FUNDACJI 

 
§ 12 

Organami Fundacji są: 
1. Fundator. 
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”; 
3. Rada Programowa, zwana dalej „Radą”. 



Fundator 
 

§ 13 
Do kompetencji Fundatora należy: 

1. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji; 
2. zatwierdzanie planów działalności oraz sprawozdań z ich realizacji; 
3. uchwalanie regulaminu pracy i płacy dla zatrudnionych w Fundacji; 
4. uchwalanie regulaminu elektronicznego powiadamiania i głosowania; 
5. określanie liczebności Zarządu i Rady Programowej; 
6. powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz członków Zarządu; 
7. zatrudnianie Prezesa oraz członków Zarządu oraz pracowników Fundacji,  
8. uchwalanie zakresów obowiązków osób zatrudnionych; 
9. określanie poziomu zobowiązań finansowych zaciąganych przez Zarząd; 
10.  zatwierdzanie bilansów oraz udzielanie absolutorium Zarządowi; 
11.  zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Programowej; 
12.  powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Programowej; 
13.  powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej; 
14.  prowadzenie dokumentacji Rady Programowej, w tym rejestru uchwał 
15.  zmiana Statutu Fundacji; 
16.  decydowanie o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji; 

 
§ 14 

1. Fundator może wchodzić w skład Zarządu jedno lub wieloosobowego. 

2. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Fundator nie wchodzący w jego 
skład, bez prawa głosu stanowiącego. 

 
Zarząd Fundacji 

 
§ 15 

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Fundator może powołać oprócz 
Prezesa do dwóch członków Zarządu. 

2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji bądź śmierci. 

§ 16 
1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 

2. Fundator może odwołać Prezesa Zarządu lub członka Zarządu przed upływem 
kadencji w przypadku długotrwałej choroby uniemożliwiającej mu sprawowanie 
funkcji albo nienależytego wypełniania powierzonej funkcji. 

3. Zarząd obraduje na posiedzeniach, zwoływanych co najmniej raz na kwartał. 
Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek 
Fundatora. Posiedzenie Zarządu prowadzi Prezes lub wskazany przez niego 
członek Zarządu 

4. Prezes Zarządu powiadamia członków Zarządu oraz Fundatora o terminie 
posiedzenia Zarządu, co najmniej 3 dni przed terminem tego posiedzenia. 



§ 17 
Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,     
w obecności przynajmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby 
głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 
§ 18 

Powiadamianie o terminie posiedzenia Zarządu oraz głosowania Zarządu mogą 
odbywać się w formie elektronicznej, na zasadach określonych regulaminem 
elektronicznego powiadamiania i głosowania, uchwalonym przez Fundatora. 

 
§ 19 

Do kompetencji Zarządu należy: 
1. realizacja celów statutowych; 
2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 
3. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 
4. przygotowywanie i realizacja rocznych planów działania; 
5. decydowanie o przyjęciu darowizn, spadków i zapisów; 

6. pozyskiwanie subwencji, dotacji, grantów; 
7. sporządzanie sprawozdań z działalności; 
8. wnioskowanie do Fundatora o zmianę statutu; 
9. wnioskowanie do Fundatora o połączenie lub likwidację Fundacji; 
10. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji. 

 
§ 20 

Zarząd Fundacji sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe           
z działalności Fundacji, przedstawia je do akceptacji Fundatora, a następnie 
przedstawia właściwemu ministrowi oraz podaje do wiadomości publicznej. 

 
§ 21 

Do kompetencji Prezesa należy: 
1. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu; 
2. powiadamianie uprawnionych o terminie posiedzenia Zarządu; 
3. prowadzenie dokumentacji Zarządu, w tym rejestru uchwał. 
 

§ 22 
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach za wyjątkiem 

majątkowych składa: w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu, 
w przypadku zarządu wieloosobowego – każdy członek Zarządu Fundacji. 



2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych składa: w 
przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu, w przypadku zarządu 
wieloosobowego – dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezes Zarządu. 

 
Rada Programowa 

 
§ 23 

1. Rada jest organem doradczym Fundacji.  

2. Kadencja oraz liczebność Rady nie jest ograniczona. 

3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, powołany przez Fundatora.  

4. W skład Rady wchodzi Fundator oraz osoby przezeń powołane. 

5. Fundator powołuje w skład Rady osoby szczególnie zasłużone dla realizacji 
celów statutowych Fundacji lub mogące istotnie się przyczynić do pełniejszej 
realizacji celów statutowych Fundacji. 

6. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji  bądź śmierci. 

 
§ 24 

Fundator może odwołać z funkcji lub członkostwa w Radzie Programowej jej 
Przewodniczącego lub członka Rady w przypadku choroby uniemożliwiającej 
sprawowanie funkcji albo z innej ważnej przyczyny. 
 

§ 25 
1. Rada obraduje na posiedzeniach, zwoływanych co najmniej raz na dwa lata. 
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Fundatora. 
3. Przewodniczący Rady Programowej powiadamia uprawnionych do udziału       

o terminie posiedzenia, co najmniej 14 dni przed terminem tego posiedzenia. 
4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, bez prawa głosu stanowiącego, 

osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady lub Fundatora. 
 

§ 26 
Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,          
w obecności  co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby głosów, 
decyduje głos Przewodniczącego Rady. 
 

§ 27 
Powiadamianie o terminie posiedzenia Rady oraz głosowania Rady mogą 
odbywać się w formie elektronicznej, na zasadach określonych regulaminem 
elektronicznego powiadamiania i głosowania, uchwalonym przez Fundatora. 

 



Rozdział IV 
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 
§ 28 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez 
Fundację w toku działania. 

 
§ 29 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach 
określonych odrębnymi przepisami. 

2. Działalność Fundacji o charakterze odpłatnej działalności pożytku publicznego 
wyodrębniona jest księgowo i rachunkowo. 

3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 
 

§ 30 

1. Dochody Fundacji są przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych 
oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 

2. Środki pieniężne Fundacji mogą być lokowane na rachunkach bankowych, 
także w postaci lokat krótko lub długoterminowych, w papierach wartościowych 
lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny. 

3. Zarząd Fundacji może zbywać poszczególne prawa majątkowe jeśli uzyskane 
ze sprzedaży sumy przeznaczone zostaną na realizację celów statutowych. 

 
§ 31 

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: 
1. subwencji, dotacji, grantów, darowizn, spadków i zapisów; 
2. zbiórek i imprez publicznych 
3. majątku i praw majątkowych; 
4. odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

 
§ 32 

Z majątku Fundacji, a także ze środków pozyskanych na realizację celów Fundacji 
i pokrycie kosztów jej działalności zabrania się: 
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków 

organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie 
organów Fundacji lub pracownicy Fundacji 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 („osoby bliskie”), 

2. przekazywania majątku na rzecz 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, 

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego 
celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 
2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), 

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich 
osoby bliskie. 

 
§ 33 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili 
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie 
przewyższa długi spadkowe. 
 

§ 34 
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 
 

Rozdział V 
POŁĄCZENIE LUB LIKWIDACJA FUNDACJI 

 
§ 35 

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na 
warunkach określonych przez zainteresowane strony. 
 

§ 36 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 

powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, wyznaczając w uchwale 

Prezesa lub innego członka Zarządu do przeprowadzenia likwidacji Fundacji. 
3. Jeśli nie jest możliwe podjęcie uchwały o likwidacji w sposób wskazany w ust. 

2, likwidację Fundacji przeprowadza się w oparciu o przepisy ustawy o 
fundacjach. 

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przekazany podmiotom  
o podobnych celach statutowych. 
 ------ 

 


