STATUT FUNDACJI

„CENTRUM IM. PROF. BRONISŁAWA GEREMKA”
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Fundacja pod nazwą: FUNDACJA „CENTRUM IM. PROF. BRONISŁAWA
GEREMKA” zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona została przez
Marcina Geremka, zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym pod Repertorium A
11.124/2008 sporządzonym w dniu 16.10.2008 roku przed notariuszem prowadzącą
Kancelarię Notarialną w Warszawie Michałem Walkowskim, prowadzącym Kancelarię
Notarialną w Warszawie przy ulicy Złotej numer 73 - działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. 91 Nr 46, poz.
203, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2.Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§4
Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§5
Ministrem właściwym do nadzoru ze względu na cele Fundacji jest Minister Spraw
Zagranicznych.

§6
1. Fundacja uŜywa pieczęci oraz wyróŜniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja moŜe nadawać godności honorowe oraz ustanawiać odznaki, medale i inne
odznaczenia oraz przyznawać je z innymi tytułami, nagrodami i wyróŜnieniami osobom
fizycznym,

osobom

prawnym

i

jednostkom

organizacyjnym

nieposiadającym

osobowości prawnej, zasłuŜonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

Rozdział II
Cel Fundacji oraz formy jego realizacji.

§7
1. Celem Fundacji jest dokumentowanie, utrwalanie i promowanie pamięci o dorobku,
Ŝyciu i działalności prof. Bronisława Geremka oraz działanie na rzecz rozwoju nauki,
myśli i kultury politycznej, rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego,
kształtowania postaw społecznych, wspierania instytucji zajmujących się ochroną i
poszanowaniem praw człowieka, wspierania interesów Polski w stosunkach
międzynarodowych, wspierania dialogu między róŜnymi środowiskami i narodami, a
zwłaszcza wspierania idei Unii Europejskiej, jak równieŜ niesienie pomocy społecznej,
które to cele będą realizowane w sposób zgodny z przesłaniami płynącymi z myśli i drogi
Ŝyciowej Profesora Bronisława Geremka.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja moŜe wspierać działalność innych osób
prawnych, osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, których działalność jest zbieŜna z celami Fundacji.
§8
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
1. organizowanie i finansowanie konferencji, wykładów, seminariów, sympozjów,
wystaw, odczytów, szkoleń i spotkań, jak równieŜ innych form działalności oświatowej
i edukacyjnej,
2. organizowanie obozów i spotkań studentów, naukowców oraz osób z róŜnych
środowisk naukowych, kulturalnych i politycznych oraz z róŜnych państw,
3. aktywizowanie ludzi nauki oraz społeczeństwa do podejmowania działań słuŜących celom

Fundacji,
4. podejmowanie działalności wspierającej dialog między róŜnymi środowiskami i
państwami,
5. finansowanie stypendiów naukowych, organizowanie konkursów, fundowanie nagród,
6. zakładanie i prowadzenie bibliotek poświęconych propagowaniu myśli europejskiej,
7. współpraca, wpieranie oraz finansowanie instytucji naukowych, organizowanie
nowych, których cel działania jest zbieŜny z celami Fundacji,
8. publikacje wygłoszonych wykładów, odczytów, prezentacji, skryptów i innych
materiałów zgodnych z celami Fundacji, prowadzone w sposób niedochodowy.
9. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej,
10. współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi
działalność w zakresie objętym celem Fundacji,
11. promocję i organizację akcji propagujących idee Fundacji;
§9
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§10
Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez Fundatora na realizację celu
Fundacji w kwocie 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych), które są funduszem
załoŜycielskim Fundacji, oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku
jej działania.

§11
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. Świadczeń Fundatorów,
2. Darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów otrzymanych od osób fizycznych,
prawnych,

jednostek

organizacyjnych

nieposiadających

otrzymywanych zarówno z kraju, jak i z zagranicy,

osobowości

prawnej,

3. Odsetek od lokat i depozytów bankowych,
4. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z innych praw majątkowych.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§12
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundatorów,
2. Rada Fundacji,
3. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

§13
1. W skład Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy.
2. W razie śmierci Fundatora, w jego miejsce wchodzą osoby wskazane w testamencie.
W przypadku braku takiego wskazania, w skład Rady wchodzą zstępni Fundatora. W
przypadku braku zstępnych, w miejsce zmarłego Fundatora wchodzą inni spadkobiercy
ustawowi.
3. Do kompetencji Rady Fundatorów naleŜy:
a) powołanie pierwszego składu Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji,
b) powoływanie od 9-13 członków w kolejnych Radach Fundacji.
Powołanych członków przez Radę Fundatorów moŜe odwołać tylko ta
Rada. W miejsce odwołanego członka, a takŜe członka, którego mandat
wygasł wskutek upływu kadencji lub śmierci, oraz wskutek złoŜonej
rezygnacji, powoływane są osoby przez Radę Fundatorów,
c) likwidacja Fundacji.
4. Akceptacji Rady Fundatorów wymagają projekty uchwał dotyczące:
a) zmiany Statutu Fundacji
b) łączenia Fundacji z inną Fundacją
5. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku
równości głosów decyduje głos starszego wiekiem. Do waŜności uchwały wystarczy
obecność jednego Fundatora.

6. Rada Fundatorów zwoływana jest na wniosek, co najmniej jednego Fundatora lub na
wniosek Rady Fundacji.
7. Fundator moŜe wykonywać określone w statucie czynności poprzez wyznaczonego
przez siebie pełnomocnika.

§14
1. Rada Fundacji składa się z nie mniej niŜ 9 i nie więcej niŜ 25 osób powoływanych na
5 letnie kadencje, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Pierwszą Radę Fundacji powołuje Rada Fundatorów.
3. Rada Fundacji na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
4. Fundator moŜe być członkiem Rady Fundacji.
5. Wewnętrzną strukturę i tryb prac Rady Fundacji określa regulamin uchwalony przez
tę Radę.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania przed upływem
kadencji, śmierci lub rezygnacji z członkostwa złoŜonego na piśmie na ręce
Przewodniczącego.

§15
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niŜ
raz w roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na
wniosek Zarządu lub co najmniej ½ członków Rady.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji moŜe uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
4. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są bezwzględną większością głosów.
5. Bez odbycia posiedzenia Rady Fundacji mogą być powzięte uchwały, jeŜeli wszyscy
członkowie wyraŜą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na
głosowanie pisemne.

§16
1.

Do Kompetencji Rady Fundacji naleŜy:

a) zmiana Statutu Fundacji

b) sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji,
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, z zastrzeŜeniem prawa
przysługującego Radzie Fundatorów,
e) uchwalanie wytycznych dla Zarządu dotyczących ogólnych kierunków działania
Fundacji,
f) ustalanie nagród, wyróŜnień, tytułów honorowych związanych z realizacją
statutowych zadań Fundacji, uchwalanie regulaminu przyznawanych nagródwyróŜnień i tytułów honorowych,
g) tworzenie, przekształcenie lub znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji, w
tym tworzenie Rad Naukowych, do kierowania określonymi projektami związanymi
z działalnością Fundacji lub do ich nadzorowania,
h) podejmowanie decyzji w sprawie łączenia Fundacji z inną Fundacją,
i) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
j) wyraŜenie zgody na czynności dotyczące majątku Fundacji wykraczające poza
zakres zwykłego zarządu.
k) „zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium
zarządowi. Zgodnie z § 2 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
15.11.2011r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek
niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej róŜnica pomiędzy przychodami a kosztami ustalona w rachunku wyników, po
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego - ujemna zwiększa koszty w
następnym roku obrotowym, a róŜnica dodatnia zwiększa fundusz statutowy.”

2.

Do kompetencji Rady Fundacji naleŜy równieŜ uprawnienie do powołania
honorowego organu pod nazwą ,,Komitet Honorowy Fundacji”, który składałby się
z nieograniczonej liczby członków i pełniłby funkcję ciała doradczego i
pomocniczego dla organów Fundacji.

§17
1.

W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 - 3 osób, wśród nich Prezes oraz
członkowie Zarządu, powoływani na czas nieokreślony przez Radę Fundacji.

2.

Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Radę Fundatorów.

3.

Fundator moŜe być członkiem Zarządu. Do Zarządu nie mogą być powołani

członkowie Rady Fundacji. W przypadku takiego powołania mandat w Radzie
Fundacji wygasa.
4.

Członkostwo Zarządu ustaje równieŜ z chwilą odwołania, rezygnacji z
członkostwa złoŜonego na piśmie na ręce Prezesa lub śmierci członka Zarządu.

5.

Rada Fundacji uchwala regulamin Zarządu określając jego strukturę wewnętrzną
i tryb pracy.
§18

1. Zarząd kieruje bieŜącą działalnością Fundacji i do jego kompetencji naleŜy
podejmowanie decyzji, z zastrzeŜeniem uprawnień Rady Fundatorów i Rady Fundacji,
we wszystkich sprawach Fundacji. Do kompetencji Zarządu naleŜy w szczególności:
a) kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
c) przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
d) ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania
pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,
e) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
3. Dla waŜności uchwały Zarządu wymagane jest podjęcie jej zwykłą większością
głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niŜ raz na
sześć miesięcy.

§19
„Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu
Fundacji upowaŜnia się samodzielnie jednego członka Zarządu, do kwoty 5.000 zł.
PowyŜej tej kwoty reprezentacja Fundacji jest dwuosobowa. ”

Rozdział V
Likwidacja Fundacji.

§ 20
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celu, dla jakiego została
ustanowiona lub w razie wyczerpania środków pienięŜnych i majątku Fundacji.
2. Likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Radę Fundacji.
3. Z chwilą ustanowienia likwidatora wygasają uprawnienia członków Zarządu, zaś
kompetencje Zarządu przechodzą na likwidatora.
4. Środki majątkowe pozostałe po uregulowaniu zobowiązań Fundacji likwidator
przekazuje na cele zbieŜne z zadaniami określonymi w niniejszym Statucie, wskazane
przez Radę Fundatorów.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.

§ 21
Statut wchodzi w Ŝycie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla
miasta stołecznego Warszawa.

