Statut Fundacji „Forum rozwoju akcjonariatu pracowniczego i kapitału
krajowego” (tekst jednolity z dnia 12 sierpnia 2016 r.)
Preambuła
Zważywszy, że:
Misją Fundacji jest promowanie kształtowania partycypacyjnego modelu gospodarki
wolnorynkowej, opartego na idei szerokiego udziału obywateli we własności
produktywnego kapitału. Swoją misję Fundacja realizuje poprzez wspieranie rozwoju
akcjonariatu pracowniczego i kapitału krajowego oraz innowacyjnych rozwiązań
ustrojowych sprzyjających budowie nowoczesnego społeczeństwa właścicielskiego i
cywilizacji wiedzy. W przekonaniu Fundatorów działalność Fundacji przyczyni się do
zwiększenia zakresu suwerenności gospodarczej Polski i jej obywateli oraz wzrostu
potencjału ekonomicznego kraju w wymiarze indywidualnym jak i narodowym.
Fundacja w swojej działalności dąży do upowszechniania wiedzy o ustrojowych
konsekwencjach gwałtownego postępu technologicznego i jego roli jako katalizatora
ewolucji systemu wolnorynkowego. Zadaniem Fundacji jest dostarczanie naukowych
analiz
i publikacji opisujących te zjawiska oraz badanie regulacji ustawowych ujmujących je
w normy prawne. Opracowania te zostaną wykorzystane w procesie tworzenia
polskich rozwiązań systemowych i regulacji prawnych.
Fundatorzy pragną, aby Fundacja służyło jako inkubator kultury właścicielskiej
kapitału
i innowacyjnej myśli ustrojowej zapewniając infrastrukturę badawczą wszystkim
zainteresowanym rozwojem polskich nauk społecznych, a także płaszczyznę dla
wysokiej jakości debaty publicznej.
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1
1.Fundacja „Forum rozwoju akcjonariatu pracowniczego i kapitału krajowego”, zwana
dalej Fundacją, posiada osobowość prawną i działa na podstawie odnośnych
przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz
postanowień niniejszego statutu.

2.Fundacja została ustanowiona przez Michała Leskiego, Krzysztofa Ludwiniaka i
Piotra Medonia zwanych dalej Fundatorami, aktem fundacyjnym z dnia 15 kwietnia
2016 roku sporządzonym przez notariusza Marka Wojtkowskiego rep. A nr 68/2016.
§2
1.Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2.Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3.Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4.Fundacja jest apolityczną, niezależną, pozarządową jednostką o charakterze non
profit prowadzącą badania naukowe, prace badawcze, działalność edukacyjną i
popularyzatorską dla dobra publicznego.
5.Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych
§3
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. gospodarki.
§4
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,
przyczyniającym się do realizacji jej celów.
Rozdział II.
Cele i zasady działania Fundacji
§5
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej o charakterze
publicznym obejmującej aktywności w zakresie:
a) działalności społecznej, naukowej i edukacyjnej prowadzonej na rzecz rozwoju
akcjonariatu i partycypacji pracowniczej, stanowienia dobrego prawodawstwa w
powyższym zakresie;

b)działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
c)udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa;
d)działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
e)działalności charytatywnej;
f)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
g)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
h)udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
i)promocji i organizacji wolontariatu;
j)przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
k)rewitalizacji;
l)współpracy z jednostkami zagranicznymi o podobnym profilu i misji.
§6
1.Cel Fundacji realizowany jest poprzez nieodpłatną oraz odpłatną działalność
pożytku publicznego. Pomocniczo Fundacja prowadzi także działalność gospodarczą,
przy czym dochód z działalności gospodarczej będzie w całości przeznaczany na
działalność statutową Fundacji służącą realizacji jej celów.
2.Działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację jest:
a) prowadzenie zaawansowanych, interdyscyplinarnych

badań

naukowych

w

obszarze nauk prawnych, ekonomicznych, socjologicznych w szczególności w zakresie
akcjonariatu
i partycypacji pracowniczej,
b) badanie i opiniowanie projektów ustaw o znaczeniu gospodarczym poprzez
szacowanie
legislacyjnych

skutków

ekonomicznych

i

społecznych

określonych

rozwiązań
dokonywane

z własnej inicjatywy (bez zlecenia), których wyniki będą udostępniane publicznie;

c) organizowanie oraz pomoc w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania prac
badawczych;
d) organizowanie odczytów, wystaw oraz spotkań okolicznościowych;
e)

organizowanie

seminariów

naukowych,

przez

co

należy

rozumieć

spotkania naukowe, których treścią jest referowanie i dyskutowanie zagadnień
naukowych

przy

udziale

ekspertów

Fundacji

a

także

zaproszonych

gości

zewnętrznych;
f) utrzymywanie międzynarodowej współpracy ze swoimi odpowiednikami w innych
krajach;
g) organizacja konferencji i sympozjów, przez co należy rozumieć duże imprezy
naukowe, edukacyjne bądź popularyzatorskie przeznaczone dla szerokiego grona
osób zainteresowanych zarówno ze środowiska naukowego, jak i ze środowiska
praktyki,

przedsiębiorców,

instytucji

finansowych,

związków

zawodowych,

przedstawicieli administracji publicznej oraz mediów.
3. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja
może współdziałać oraz wspierać finansowo i organizacyjnie działalność innych
instytucji, organizacji i osób. Fundacja może także być członkiem oraz przyjmować
inne formy uczestnictwa w organizacjach krajowych i zagranicznych, których misja
jest

zgodna

z

misją

i celami Fundacji.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§7
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 4500 zł (cztery
tysiące pięćset złotych), wniesiony w częściach równych, po tysiąc pięćset złotych
przez

każdego

z założycieli, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Z kwoty
funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się
kwotę 1.500 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych).
§8
1. Dochody Fundacji pochodzą z:

a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji od osób prawnych,
c. zbiórek publicznych,
d. majątku fundacji,
e. odsetek i lokat bankowych,.
f. dywidend i zysków z akcji lub udziałów.
2. Dochód Fundacji po pokryciu kosztów działalności jest w całości przekazywany
na realizację celów statutowych.
3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach
obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego. Fundacja
może posiadać również rachunki bankowe oraz majątek zagranicą.
§9
1.Pomocniczo, dla uzyskiwania środków mających wspomagać realizację celów
statutowych Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na
zasadach

określonych

w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez
Fundację będzie w całości przeznaczany na realizację celów statutowych.
2.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a) Wydawanie książek 58.11.Z;
b) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.Z;
c) Wydawanie gazet 58.13.Z;
d) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;
e) Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;
f) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.11.Z;
g) Działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z;
h) Działalność portali internetowych 63.12.Z;

i) Stosunki międzyludzkie (publicrelations) i komunikacja 70.21.Z;
j) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania 70.22.Z;
k)

Pozostała

działalność

usługowa

w

zakresie

informacji,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana 63.99.Z;
l) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z;
m) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z;
n) Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania 84.13.Z.
Rozdział IV.
Władze Fundacji
§ 10
Władzami Fundacji są:
a. Zgromadzenie Fundatorów,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
c. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
Rada Fundacji może powołać organ dodatkowy Fundacji – Radę ProgramowoNaukową.
§11
1.Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy.
2.Fundatorzy mogą wchodzić w skład pozostałych organów Fundacji, z zastrzeżeniem
§ 15 ust. 5.
§12
1.Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym
najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania.
2.Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

1) określanie oraz zmiana celów i statutu Fundacji,
2) likwidacja Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją,
3) powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji oraz poszczególnych jej członków,
4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Fundacji.
§ 13
Uchwały Zgromadzenia Fundatorów podejmowane są jednomyślnie.
§14
1.Zgromadzenie Fundatorów może być zwołane przez:
1) każdego z Fundatorów,
2)

Przewodniczącego

Rady

Fundacji

na

mocy

udzielonego

mu

przez

nią

upoważnienia.
Rada Fundacji
§15
1.Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2.Rada Fundacji składa się z 3 do 12 członków i jest wybierana na pięcioletnią
wspólną kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej
pracami.
3.Członek Rady Fundacji pobiera wynagrodzenie jedynie jeżeli Zgromadzenie
fundatorów

podejmie

indywidualną

uchwałę

o

przyznaniu

i

wysokości

wynagrodzenia.
4.Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a. ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. odwołania,
d. śmierci członka.

5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie.
§ 16
Do zadań Rady Fundacji należy:
a. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji,
b. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie
Zarządowi absolutorium,
c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa
Zarządu, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który wskazują Fundatorzy oraz
reprezentowanie Fundacji w stosunkach między Fundacją a członkiem Zarządu,
d. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.
§17
1.Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2.Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu, zgłoszony na piśmie, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 7 dni przed
planowanym spotkaniem.
3.Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W
razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4.Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla
rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na
pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
5.Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w
ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6.Każdy z członków Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.
7.Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący lub członek Rady Fundacji
przez niego wskazany.

Zarząd Fundacji
§18
1.Zarząd składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa oraz jednego lub dwóch
Wiceprezesów, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią wspólną kadencję.
2.Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3.Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu,
d. odwołania przez Radę Fundacji.
§19
1.Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw niezastrzeżonych w
Statucie do kompetencji innych organów Fundacji.
2.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch Członków Zarządu działających
łącznie. W razie ustanowienia prokury, prokurent składa oświadczenia woli w imieniu
Fundacji na takich samych zasadach, jak Członek Zarządu.
3.Uchwały Zarządu wieloosobowego podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej dwóch członków. W przypadku równości głosów o
rozstrzygnięciu decyduje głos Prezesa Zarządu.
§20
1.Do kompetencji Zarządu w zakresie kierowania bieżącą działalnością Fundacji
należy
w szczególności:
a) prowadzenie działalności statutowej Fundacji,
b) uchwalanie programów działania oraz planów finansowych Fundacji, c)
przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.
§21
1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
2.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co
najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3.O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

Rada Programowo-Naukowa
§22
1.Rada Programowo-Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym.
2.Członkowie Rady Programowo-Naukowej wybierani są przez Radę Fundacji.
3.Członkowie Rady Programowo-Naukowej pełnią swoją funkcję bezterminowo.
Członkostwo

w

Radzie Programowo-Naukowej ustaje

w

przypadku

pisemnej

rezygnacji
z członkostwa złożonej na ręce Zarządu lub śmierci członka Rady ProgramowoNaukowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady ProgramowoNaukowej może nastąpić także w wyniku uchwały podjętej przez Radę Fundacji.
4.Do Rady Programowo-Naukowej może być powołana osoba posiadająca uznany
autorytet
i znaczący dorobek naukowy, w szczególności w zakresie partycypacji pracowniczej.
5.W zakresie kompetencji Rady Programowo-Naukowej leżą:
a)udział w projektowaniu i konsultowaniu kierunków działania Fundacji oraz
wskazywania kierunków podejmowania projektów badawczych,

b)wyrażanie opinii we wszystkich istotnych sprawach związanych z realizacją celów
działania Fundacji,
6. Rada Programowo-Naukowa może podejmować uchwały na posiedzeniach oraz
poza posiedzeniami, w tym w formie pisemnej, korespondencyjnej oraz przy środków
porozumiewania się na odległość.
7. Uchwały Rady Programowo-Naukowej podejmowane są w zwykłą większością
głosów
w obecności co najmniej dwóch członków.
8. Rada Programowo-Naukowa wybiera z pośród siebie Przewodniczącego, który
zwołuje zebrania Rady i im przewodniczy.
Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§23
1.Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2.Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
§24
1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których został ustanowiony
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw gospodarki.
3.Środki

finansowe

i

majątek

pozostały

po

likwidacji

Fundacji

mogą

zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o
zbliżonych celach.

