Statut Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą "Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego", zwana
dalej "Fundacją", została ustanowiona przez Piotra Skubiszewskiego aktem
notarialnym, sporządzonym czwartego kwietnia 2011 r. w Warszawie, przed
notariusz Joanną Szumańską.
2. Fundacja działa na podstawie prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
2. Fundacja ma osobowość prawną.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
5. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy na wybrane języki
obce.
6. Fundacja działa na terytorium Polski i za granicą.
7. Fundacja podlega nadzorowi ministra właściwego do spraw zagranicznych.
§3
Celami Fundacji są:
1) popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego oraz
kontaktów między Polską a zagranicą, w dziedzinie kultury, nauki i oświaty;
2) działalność oświatowa i naukowa w zakresie upowszechniania i ochrony,
zarówno w Polsce jak i za granicą, demokracji, wolności i praw człowieka,
swobód obywatelskich oraz państwa prawa;
3) działalność naukowa i działalność oświatowa, w szczególności polegająca na
kształceniu studentów;
4) działalność kulturalna;
5) działalność oświatowa i naukowa w zakresie działania na rzecz integracji
europejskiej
oraz
rozwijania
kontaktów
i
współpracy
między
społeczeństwami;
6) promocja nauki i kultury polskiej za granicą.
§4
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) prowadzenie,
organizowanie
i
wspieranie
działalności
naukowej,
dydaktycznej, wydawniczej i propagatorskiej, w szczególności przez
przyznawanie stypendiów na studia i działalność naukową celem ułatwienia
cudzoziemcom studiowania w Polsce i prowadzenia działalności naukowej
we współpracy z polskimi instytucjami naukowymi i oświatowymi;

2) przyznawanie nagród za osiągnięcia w pracy społecznej lub naukowej oraz
za projekty o charakterze społecznym lub naukowym;

3) współpracę

z instytucjami, jednostkami organizacyjnych i osobami
prowadzącymi działalność, o której mowa w dwóch powyższych punktach
oraz wspieranie, w tym wspieranie finansowe działalności takich instytucji,
jednostek organizacyjnych i osób, o ile cele działania takich instytucji,
jednostek organizacyjnych i osób są zbieżne z celami statutowymi Fundacji,
określonymi w §3 Statutu.

§5
Fundacja może realizować cele statutowe przez członkostwo w organizacjach, których
cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji.
§6
W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i
przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości
oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i
na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
Majątek i dochody Fundacji
§7
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2 600 000 (dwa
miliony sześćset tysięcy) złotych oraz ruchomości, nieruchomości i prawa
majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej oraz w
innych aktywach, w szczególności w nieruchomościach i wszelkiego rodzaju
aktywach finansowych.
§8
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji oraz grantów,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku i praw majątkowych Fundacji, w tym z czynszu za
najem nieruchomości,
5) odpłatnej działalności statutowej.
§9
Przychody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie wskazali szczegółowo
żadnego z nich.
§10
Zarząd Fundacji decyduje co do przyjęcia spadku i co do przyjęcia zapisu lub
darowizny, które łączą się z obciążeniami lub przeznaczone są na konkretny cel.

Statutowe organy Fundacji
§11
Statutowymi organami Fundacji są
1) Zgromadzenie,
2) Zarząd.
§12
1. Zgromadzenie wydaje uchwały na piśmie, podejmując je większością co
najmniej dwóch trzecich członków Zgromadzenia.
2. Uchwała musi być podpisana przez co najmniej dwie trzecie członków
Zgromadzenia. Dopuszczalne jest wydanie uchwały w drodze głosowania, w
czasie zebrania Zgromadzenia, lub bez przeprowadzania zebrania, w drodze
korespondencyjnej konsultacji ze wszystkimi członkami Zgromadzenia.
3. Każdy członek Zgromadzenia władny jest zwołać zebranie Zgromadzenia.
§13
1. Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Zarządu.
2. Zgromadzenie powołuje i odwołuje spośród członków Zarządu Prezesa Fundacji.
Prezes Fundacji przewodniczy pracom Zarządu.
§14
1. Zgromadzenie kooptuje członków Zgromadzenia. Zgromadzenie jest władne
wykluczyć ze swego grona osobę, która nie przyczynia się do realizacji celów
Fundacji lub z innych ważnych powodów.
2. Utrata członkostwa w Zgromadzeniu następuje w drodze rezygnacji złożonej
przez członka Zgromadzenia.
§15
Zgromadzenie może w drodze uchwały zdecydować o wyznaczeniu osób, które
zostaną automatycznie dokooptowane do Zgromadzenia, gdy nastąpi jedno z
następujących zdarzeń przyszłych:
1) gdy wymieniona
Zgromadzenia;

w

uchwale

osoba

przestanie

być

członkiem

2) gdy liczba członków Zgromadzenia spadnie poniżej liczby wymienionej w
uchwale;
3) gdy nikt już nie będzie członkiem Zgromadzenia.
§16
Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu uchwały, o której mowa w
poprzednim paragrafie, póki zdarzenie przyszłe, o którym mowa w uchwale, nie
nastąpiło.
§17
1. Zgromadzenie może działać jednoosobowo.

2. W wypadku, gdy Zgromadzenie nie będzie miało żadnych członków i nikt nie
będzie podlegał automatycznemu dokooptowaniu na mocy uchwały uprzednio
podjętej na podstawie §15, Zarząd powoła nowe Zgromadzenie.
§18
Zarząd liczy co najmniej dwie osoby i co najwyżej dziewięć osób.
§19
1. Prezes zwołuje zebrania Zarządu. Każdy członek Zarządu może żądać zwołania
zebrania Zarządu przez Prezesa. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia
Zarządu w terminie 30 dni od zgłoszenia takiego żądania członek Zarządu, który
wniosek uprzednio zgłosił, może zwołać zebranie Zarządu.
2. Zarząd podejmuje uchwały większością zwykłą. W przypadku równego podziału
głosów, głos Prezesa decyduje.
3. Zarząd może też podjąć uchwałę na piśmie, bez zebrania. Uchwała podjęta na
piśmie może być podjęta dopiero po zasięgnięciu opinii wszystkich członków
Zarządu i musi być podpisana przez większość członków lub przez połowę
członków, w tym Prezesa. Uchwała podjęta na piśmie musi stwierdzać, że
zasięgnięto opinii wszystkich członków Zarządu.
§20
Zarząd Fundacji prowadzi sprawy Fundacji, a do jego kompetencji należy w
szczególności:
1)

reprezentowanie Fundacji,

2)

planowanie i realizowanie przedsięwzięć oraz wpływów i wydatków
związanych z działalnością statutową,

3)

powoływanie organów i jednostek o charakterze organizacyjnym,
określanie ich zadań i uchwalanie regulaminu ich pracy,

4)

zarządzanie majątkiem Fundacji,

5)

zawieranie umów w imieniu Fundacji, zatrudnianie pracowników i
współpracowników Fundacji,

6)

sporządzanie oraz podawanie do wiadomości sprawozdań wymaganych
przez prawo oraz innych sprawozdań i informacji o działalności Fundacji,
których sporządzenie Zarząd uzna za celowe.
§21

Każdy członek Zarządu może sam reprezentować Fundację i składać oświadczenia woli
w jej imieniu.
Rada Programowa
§22
1. Rada Programowa jest organem doradczym Fundacji.
2. Rada Programowa nie jest ani organem statutowym, ani częścią władz Fundacji.
3. Skład Rady Programowej nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
§23
Rada Programowa składa się z co najmniej dwóch osób i co najwyżej jedenastu osób.

§24
1. Minister właściwy do spraw zagranicznych może powoływać jednego członka
Rady Programowej na trzyletnią kadencję lub na kadencję o czasie trwania
ustalonym w akcie powołania.
2. Zarząd Fundacji powołuje pozostałych członków Rady Programowej, każdego z
nich na trzyletnią kadencję.
3. Ta sama osoba może być powołana ponownie na członka Rady Programowej,
liczba kolejnych kadencji jest nieograniczona.
4. Członek Rady Programowej może zrezygnować z członkostwa w Radzie, może
też zostać odwołany przez organ, który go powołał.
§25
1. Zarząd Fundacji powołuje
przewodniczącego.

spośród

członków

Rady

Programowej

jej

2. Funkcja przewodniczącego Rady wygasa wraz końcem kadencji członka Rady,
który pełni tę funkcję, albo w przypadku powierzenia tej funkcji innemu
członkowi Rady Programowej.
§26
1. Zarząd decyduje o podjęciu i prowadzeniu działalności statutowej Fundacji
związanej z każdym z celów opisanych w §3. Czyni to na wniosek Rady
Programowej lub po zasięgnięciu jej opinii.
2. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy istnienia Fundacji, Zarząd może
decydować o podjęciu i prowadzeniu działalności statutowej bez zasięgania
opinii Rady Programowej.
§27
1. Rada Programowa wydaje wnioski i opinie na zebraniu lub w drodze konsultacji
między jej członkami, dokonanej na piśmie lub w formie elektronicznej, w
szczególności pocztą elektroniczną.
2. Rada Programowa dąży do uzgodnienia jednomyślnego stanowiska w każdej
sprawie. Gdy jest to niemożliwe, decyduje zwykła większość członków Rady,
którzy głosują w sprawie.
§28
1. Przewodniczący Rady Programowej zwołuje jej zebrania. Zarząd może żądać
zwołania zebrania Rady Programowej.
2. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w zebraniach Rady Programowej z
głosem doradczym.
§29
Każdy członek Zarządu lub Rady Programowej może zaproponować Radzie
Programowej wydanie wniosku lub wyrażenie opinii w drodze konsultacji między jej
członkami, dokonanej w formie elektronicznej lub pisemnej.

Łączenie funkcji
§30
Ta sama osoba może być jednocześnie członkiem Zgromadzenia, Zarządu i Rady
Programowej oraz organów i jednostek Fundacji powołanych na podstawie §20 punkt
3.
Zmiana statutu, połączenie z inną fundacją, likwidacja
§31
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
2. Statut Fundacji, w tym jej cele, może ulec zmianie.
3. Zarząd, w drodze uchwały, może zmieniać statut Fundacji w zakresie
niezbędnym dla rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Fundację, dla
zaprzestania takiej działalności lub dla zmiany zakresu lub sposobu prowadzenia
takiej działalności.
4. Zmiana statutu inna niż opisana w punkcie poprzednim, w tym zmiana celów
Fundacji, lub decyzja o połączeniu z inną fundacją następuje w drodze
jednobrzmiących uchwał Zgromadzenia i Zarządu.
§32
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje się w drodze jednobrzmiących uchwał
Zgromadzenia i Zarządu.
3. Likwidację prowadzi Zarząd, chyba że Zgromadzenie w uchwale wyznaczy
innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszystkie
uprawnienia Zarządu.
§ 33
Fundator powołuje pierwsze Zgromadzenie oraz pierwszy Zarząd Fundacji i jego
Prezesa.

