STATUT
Fundacji Solidarności Międzynarodowej
(tekst jednolity)

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1.
Fundacja pod nazwą Fundacja Solidarności Międzynarodowej, zwana w dalszej części Statutu
„Fundacją”, powstała z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wpisana została do rejestru
stowarzyszeń w dniu 12 lipca 2001 r. i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (Dz. U 2016, poz. 40) oraz niniejszego Statutu.
§2.
Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony i działa pod honorowym patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
§3.
Fundatorem jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw finansów.
§4.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Fundacja może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej
granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Fundacja może ustanawiać swoje oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą po
uzyskaniu zgody ministra właściwego dla Fundacji.
§ 5.
1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.
2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych.
§6.
Ministrem właściwym dla Fundacji jest minister właściwy do spraw zagranicznych.
§7.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział 2
Cel i zasady działania Fundacji
§8.
Celem Fundacji jest prowadzenie działań w zakresie współpracy rozwojowej na rzecz innych państw,
w tym wspieranie przemian demokratycznych, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zasad dobrego
1

rządzenia, przestrzegania praw człowieka, rozwoju demokracji lokalnej, przekazywanie doświadczeń
transformacji gospodarczej i ustrojowej, w szczególności w ramach zadań zlecanych i finansowanych
przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.
§ 9.
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez zlecanie zadań realizatorom projektów w rozumieniu
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
2016, poz. 1817, z późn. zm.) oraz poprzez działania własne, w szczególności:
1)

realizację projektów w zakresie współpracy rozwojowej,

2)

organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych, wymiany informacji i
doświadczeń,

3)

działalność informacyjną.

2. Fundacja, realizując swoje cele, współpracuje w szczególności z organami administracji
rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego, szkołami, szkołami wyższymi,
organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi.

Rozdział 3
Majątek i dochody Fundacji
§10.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe
w kwocie 3 tys. zł wniesione przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku
działania.
2. Przychodami Fundacji są:
1)

dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych Fundacji,

2)

środki i prawa majątkowe uzyskane przez Fundację w czasie jej działalności, pochodzące
z subwencji i dotacji instytucji rządowych, międzyrządowych i instytucji
międzynarodowych,

3)

dochody z inwestowania środków finansowych Fundacji w bezpieczne instrumenty
finansowe (bony i obligacje, lokaty bankowe, inne).

4)

Darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy lub innego rodzaju przysporzenia
majątkowe, poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe lub zagranicznej osoby fizyczne
lub prawne.

3. Majątek Fundacji może być wykorzystywany wyłącznie do statutowej działalności Fundacji.
4. Dochody Fundacji przeznaczane są w całości na działalność statutową.
§11.
Działalność Fundacji podlega corocznemu badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych, wybrany przez Zarząd.
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§12.
1. Fundator lub Minister właściwy dla Fundacji mogą w każdym czasie przeprowadzić kontrolę
działalności Fundacji.
2. Organy Fundacji są obowiązane udostępnić osobom kontrolującym oraz innym
osobom upoważnionym przez Fundatora lub Ministra właściwego dla Fundacji wszystkie
informacje i dokumenty potrzebne do przeprowadzenia kontroli.

Rozdział 4
Organy Fundacji
§ 13.
Organami Fundacji są:
1)

Rada,

2)

Zarząd.
§ 14.

1. Rada składa się z 7 do 9 członków. Członkami Rady są posłowie i senatorowie oraz inne osoby
posiadające doświadczenie w zakresie współpracy rozwojowej.
2. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Ministra właściwego dla Fundacji, z
zastrzeżeniem, iż posłowie i senatorowie są powoływani przez Ministra właściwego dla
Fundacji w porozumieniu odpowiednio z Marszałkiem Sejmu i Marszałkiem Senatu.
3. Kadencja członka Rady trwa 4 lata od daty powołania, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Członkostwo w Radzie ustaje w razie śmierci, rezygnacji lub odwołania przez Ministra
właściwego dla Fundacji.
5. Przed upływem kadencji członek Rady jest odwoływany przez Ministra właściwego dla
Fundacji, wyłącznie gdy:
1)

nie uczestniczy osobiście lub przez pełnomocnika w pracach Rady bez usprawiedliwienia
przez 3 kolejne posiedzenia,

2)

działa w sposób niezgodny z celem i statutem Fundacji,

3)

został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Odwołanie z wyżej wymienionych przyczyn wymaga pisemnego uzasadnienia.
6. Na opróżnione miejsce w Radzie, Minister właściwy dla Fundacji może powołać nowego
członka. W przypadku kiedy liczba członków Rady jest niższa niż minimalna statutowa liczba
członków, Minister właściwy dla Fundacji powołuje nowego członka.
7. Przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje Minister
Wiceprzewodniczącego wybiera Rada spośród swego składu.
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właściwy

dla

Fundacji.

8. Rada obraduje na posiedzeniach zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem.
Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy nie rzadziej niż co sześć
miesięcy, na wniosek Fundatora, Ministra właściwego dla Fundacji, Zarządu lub 1/3 składu
Rady. O posiedzeniu powiadamia się wszystkich członków Rady najpóźniej na 7 dni przed datą
posiedzenia, informując o czasie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad.
9. Ustalenia Rady zapadają w formie uchwał, podjętych zwykłą większością głosów
(tj. stosunkiem głosów „za” do głosów „przeciw”) z zastrzeżeniem ust. 10, przy obecności
więcej niż połowy składu Rady pod warunkiem skutecznego powiadomienia wszystkich
członków o posiedzeniu Rady. Uchwały mogą być podejmowane w trybie pisemnym, o ile
żaden z członków nie sprzeciwi się takiej formie podejmowania uchwał. Uchwały podpisuje
Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący. Głosowanie jest
jawne, z wyjątkiem głosowań w sprawach personalnych. W sprawach wprowadzonych do
porządku obrad na początku posiedzenia Rady można podejmować uchwały, o ile nikt z
obecnych nie zgłosi sprzeciwu.
10. Każdy członek Rady ma 1 głos. W głosowaniu jawnym w przypadku równej liczby głosów „za”
i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności –
Wiceprzewodniczącego.
11. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Radzie, a jedynie
zwrot kosztów związanych z pełnieniem tej funkcji.
12. Członkowie Rady mogą ustanawiać pełnomocników do reprezentowania ich na posiedzeniu
Rady wyłącznie spośród swego składu (składu Rady). Pełnomocnictwa powinny mieć formę
pisemną. Pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż trzech członków Rady na jednym
posiedzeniu.
13. Członkowie Rady nie mogą być równocześnie członkami Zarządu, nie mogą też pozostawać z
nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
14. Członkowie Rady oraz ich osoby najbliższe w rozumieniu ustępu 15 nie mogą być
wykonawcami ani podwykonawcami zawieranych przez Fundację umów o powierzenie lub
wsparcie realizacji zadań z zakresu współpracy rozwojowej oraz innych umów, których
przedmiotem są zadania z zakresu współpracy rozwojowej finansowane ze środków
publicznych, a także nie mogą wykonywać innych zajęć zarobkowych na rzecz podmiotów,
z którymi Fundacja zawarła ww. umowy oraz nie mogą być członkami organów zarządzających,
kontroli lub nadzoru w tych podmiotach.
15. Osobą najbliższą jest małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia, a także osoba, pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

§ 15.
Do kompetencji Rady należy:
1)

określanie kierunków działalności Fundacji,
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2)

uchwalanie rocznych programów działalności Fundacji oraz jej planów finansowych
przedstawionych przez Zarząd,

3)

przyjmowanie corocznych sprawozdań
i dokonywanie oceny pracy Zarządu,

4)

zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu i przyjmowanie regulaminu pracy Rady,

5)

rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

6)

określanie warunków pracy i wynagrodzenia Zarządu,

7)

powoływanie i odwoływanie stałych i niestałych komisji o charakterze doradczym
i opiniodawczym,

8)

podejmowanie uchwał w innych sprawach, w tym przedstawionych przez Zarząd,
Fundatora, Ministra właściwego dla Fundacji lub Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

z

działalności

Fundacji,

nadzorowanie

§16.
1. Radę reprezentuje na zewnątrz i podejmuje czynności w jej imieniu Przewodniczący bądź
Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący Rady w imieniu Fundacji nawiązuje stosunek pracy z Prezesem Zarządu.
§ 17.
1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Ministra właściwego dla Fundacji, z tym że Prezes
Zarządu jest powoływany i odwoływany po zasięgnięciu opinii Rady.
2. Powołuje się Zarząd jednoosobowy. Członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.
3. Kadencja Prezesa Zarządu trwa 3 lata z możliwością powołania na kolejne kadencje.
4. Prezes Zarządu określa strukturę organizacyjną Fundacji i organizację pracy.
5. Prezes Zarządu jest dla pracowników Fundacji kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu
prawa pracy.
6. Prezes Zarządu działa na podstawie regulaminu pracy zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
7. Prezes Zarządu oraz jego osoby najbliższe w rozumieniu § 14 ust. 15 nie mogą być
wykonawcami ani podwykonawcami zawieranych przez Fundację umów o powierzenie lub
wsparcie realizacji zadań z zakresu współpracy rozwojowej oraz innych umów, których
przedmiotem są zadania z zakresu współpracy rozwojowej finansowane ze środków
publicznych, a także nie mogą wykonywać innych zajęć zarobkowych na rzecz podmiotów,
z którymi Fundacja zawarła ww. umowy oraz nie mogą być członkami organów zarządzających,
kontroli lub nadzoru w tych podmiotach.
8. Prezes Zarządu nie może podejmować działalności politycznej ani wykonywać innych zajęć
zarobkowych, z wyjątkiem działalności naukowej i publicystycznej.
§ 18.
1.

Do Prezesa Zarządu należy podejmowanie wszelkich działań i decyzji na rzecz i w imieniu
Fundacji, niezastrzeżonych do kompetencji Rady, Fundatora lub Ministra właściwego dla
Fundacji.
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2. Prezes Zarządu może wyznaczyć pracownika Fundacji do pełnienia funkcji dyrektora Fundacji i
powierzyć mu na podstawie pełnomocnictw wykonywanie czynności administracyjnych i
prawo zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 200 000 zł, z wyjątkiem spraw z zakresu
prawa pracy. Na zaciągnięcie przez dyrektora zobowiązania finansowego, którego wartość
przekracza kwotę 200 000 zł, wymagana jest zgoda Prezesa.
§19.
Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności:
1)

kierowanie działalnością Fundacji,

2)

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, dokonywanie czynności prawnych w jej imieniu
i udzielanie pełnomocnictw do dokonywania takich czynności, przygotowywanie
projektów programów działania Fundacji wraz ze wskazaniem źródeł finansowania oraz
przedstawianie ich Radzie do zatwierdzenia,

3)

zarządzanie majątkiem Fundacji,

4)

sporządzanie bilansów i sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich Radzie,

5)

przedstawianie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji Ministrowi właściwemu dla
Fundacji i Fundatorowi oraz podawanie ich do publicznej wiadomości zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,

6)

przyjmowanie subwencji.
§ 20.

Fundacja nie może podejmować działań polegających na:
1)

udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków Rady, członka Zarządu lub pracowników Fundacji oraz osób im najbliższych
w rozumieniu § 14 ust. 15,

2)

przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady, Prezesa Zarządu lub
pracowników Fundacji oraz osób im najbliższych, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,

3)

wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady, Prezesa Zarządu lub
pracowników Fundacji oraz osób im najbliższych na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem
zadań statutowych Fundacji,

4)

zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Rady, Prezes Zarządu lub pracownicy Fundacji oraz osoby im
najbliższe.
§21.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
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Rozdział 5
Zmiana Statutu oraz likwidacja Fundacji
§22.
1. Zmian w Statucie dokonuje Rada większością co najmniej 2/3 składu Rady.
2. Zmiany Statutu uchwalone przez Radę wymagają zatwierdzenia przez Ministra właściwego dla
Fundacji i Fundatora.
§23.
Fundacja ulega likwidacji w przypadku wypełnienia celu Fundacji, dla którego została powołana lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§24.
1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada większością co najmniej 2/3 składu Rady.
2. Uchwała o likwidacji Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Fundatora, Ministra właściwego dla
Fundacji oraz powiadomienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§25.
1. Likwidację przeprowadza likwidator
z Ministrem właściwym dla Fundacji.

powołany

przez

Radę

2. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu.
3. Do likwidatora stosuje się odpowiednio przepisy Statutu o Zarządzie.
4. Likwidator przedkłada Fundatorowi sprawozdanie z likwidacji.
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porozumieniu

