STATUT
Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona
została w roku 2003 aktem notarialnym sporządzonym w Krakowie.
2. Inicjatywa powstania Fundacji zrodziła się w ramach projektu pt. „Ogólnopolska kampania na
rzecz zrównoważonego transportu” realizowanego w latach 1996-2003 przy wsparciu
finansowym Rockefeller Brothers Fund i wsparciu merytorycznym Institute for Transportation
and Development Policy. Fundacja czerpie z dorobku tego projektu.
3. Misją Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw
obywatelskich.
4. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego o fundacjach oraz postanowień
niniejszego statutu a jej działalność jest nastawiona wyłącznie na rzecz urzeczywistnienia celów
dobroczynnych, naukowych i edukacyjnych.
5. Fundacja może używać skróconej nazwy INSPRO.

§ 2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Łódź.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne.
4. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę – o wzorze określonym
przez Zarząd Fundacji.
5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

§ 3.
1. Fundacja nie uczestniczy w kampaniach politycznych służących wyborom do urzędów
publicznych.
2. Fundacja jest niezależną, niezwiązaną z żadną partią polityczną i grupą interesu organizacją.
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Cele Fundacji i sposoby ich realizacji
§ 4.
Celem Fundacji jest inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz dobra wspólnego,
w szczególności w zakresie:
1) aktywności obywatelskiej i zaangażowania obywateli w życie publiczne;
2) zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego;
3) tworzenia i funkcjonowania niezależnych środków masowego przekazu oraz warunków dla
swobodnej debaty publicznej;
4) ochrony, odtwarzania i popularyzacji dziedzictwa przyrodniczego;
5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
6) promocji i organizacji wolontariatu;
7) upowszechniania i ochrony praw kobiet;
8) rozwoju transportu zrównoważonego;
9) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
10) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
11) upowszechniania kultury i dialogu międzykulturowego;
12) rozwoju rodzin, wspólnot oraz społeczności lokalnych;
13) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
14) ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień;
15) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i narażonych na wykluczenie społeczne;
16) współpracy międzynarodowej;
17) tworzenia możliwości rozwoju eko- i agroturystyki;
18) wspierania dziedzin gospodarki przyjaznych dla ludzi i środowiska, w szczególności
ekologicznych metod produkcji żywności;
19) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
20) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
21) wspierania sprawiedliwych społecznie systemów ekonomicznych, w szczególności polityki
państwa w tym zakresie, a także tzw. sprawiedliwego handlu i ekonomii alternatywnej;
22) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe.
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§ 5.
1. Cele wskazane w § 4 Fundacja realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej
i odpłatnej.
2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą:
1) prowadzenie

i

wspieranie

działalności

edukacyjnej,

informacyjnej,

internetowej,

wydawniczej, promocyjnej, medialnej, tłumaczeniowej, organizacyjnej oraz monitoringu;
2) organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych;
3) przygotowywanie raportów, badań, diagnoz, scenariuszy, studiów, ocen, analiz, opinii,
ekspertyz, dokumentacji, planów, programów, prognoz, strategii, polityk i innych tego typu
materiałów;
4) prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, coachingowej;
5) organizowanie prelekcji, wykładów, odczytów, konferencji, seminariów, sympozjów, spotkań,
warsztatów, kursów, prelekcji filmowych, obozów, festiwali, jak również innych form
działalności edukacyjnej i oświatowej;
6) udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej podmiotom
i jednostkom, przyczyniającym się do realizacji celu, określonego w paragrafie 4;
7) angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celu określonego
w paragrafie 4;
8) organizowanie i wspieranie finansowe praktyk, staży i wyjazdów studialnych w kraju i za
granicą;
9) wykup, dzierżawa lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów przyrodniczo
cennych oraz ochrona gatunków zagrożonych;
10) udział w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych
w zakresie spraw związanych z celami statutowymi;
11) współpraca z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność
w zakresie objętym celami Fundacji;
12) współpraca z organami władzy publicznej, samorządowymi, środkami masowego przekazu
oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie partnerstwa międzysektorowego;
13) budowanie i wzmacnianie koalicji pomiędzy partnerami społecznymi (administracja
publiczna, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, samorządy, społeczeństwo);
14) występowanie do właściwych – według kompetencji – władz lokalnych, wojewódzkich
i krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków zmierzających do usunięcia
zaistniałego zagrożenia dla interesu publicznego na określonym terenie, zaniechania
naruszania interesu publicznego, przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych
w związku z tym szkód;
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15) składanie wniosków i zastrzeżeń do projektów, planów, strategii, decyzji i aktów prawnych
wydawanych przez administrację publiczną, ich konsultowanie i opiniowanie również na
etapie ich stosowania;
16) inne działania realizujące cele statutowe.
3. W zakres działalności odpłatnej wchodzi działalność wyszczególniona w § 5 ustępie 2 punkty 1),
2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10).

Majątek Fundacji
§ 6.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się wkłady przekazane przez
fundatorów.
2. Fundatorzy oświadczają, iż przeznaczają na rzecz fundacji kwotę 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych)
w gotówce.
3. Fundatorzy postanawiają, że Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach
służących realizacji jej celów i w przypadku podjęcia przez Fundację tej działalności przeznaczą na
działalność gospodarczą kwotę co najmniej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) z kwoty określonej
w ustępie 2.
4. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
5. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 7.
Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących w szczególności z :
1) majątku własnego Fundacji;
2) darowizn, subwencji, dotacji, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń
majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne
i prawne; przychodów z odpłatnej działalności statutowej;
3) wpływów z 1%;
4) praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw;
5) wpływów ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Fundację na jej rzecz;
6) oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania papierów
wartościowych;
7) zaciągania pożyczek;
8) działalności gospodarczej;
9) innych wpływów.
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§ 8.
1. Środki pochodzące ze źródeł wymienionych w § 7 przeznaczane są na wybraną przez Fundację
dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy
sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
3. W sprawach przyjęcia i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd
Fundacji.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
5. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza wyłącznie na działalność w zakresie realizacji
celów wskazanych w § 4.

§ 9.
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub
pracownicy pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu 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, kurateli zwane
dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników 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 Fundacji na rzecz 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 Fundacji;
4) zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub
pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji
§ 10.
1. Władzami Fundacji są:
1) Zgromadzenie Fundatorów;
2) Rada INSPRO, w dalszej części Statutu zwana „Radą”;
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3) Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwany „Zarządem”;
4) Komisja Rewizyjna.
2. Przy Fundacji i jej organach mogą być powoływane wyspecjalizowane zespoły doradcze.

§ 11.
1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z fundatorów – założycieli Fundacji.
2. Uchwałą Zgromadzenia członkami Zgromadzenia Fundatorów mogą zostać sponsorzy Fundacji.
3. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwały przy obecności dwóch członków, zwykłą
większością głosów.
4. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
1) zmiana statutu Fundacji;
2) powoływanie i odwoływanie członków Rady, członków Komisji Rewizyjnej

i członków

Zarządu.
3) Uchwalanie regulaminów Zgromadzenia Fundatorów, Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu.

§ 12.
1. Rada INSPRO składa się z co najmniej dwóch członków.
2. Zgromadzenie Fundatorów wybiera spośród członków Rady Przewodniczącego, który kieruje
pracami Rady, reprezentuje ja na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
3. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
4. Rada podejmuje uchwały przy obecności przynajmniej dwóch członków, zwykłą większością
głosów – przy czym w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Do kompetencji Rady należy inicjowanie i opiniowanie kierunków działania Fundacji.

§ 13.
1. Zarząd składa się od dwóch do trzech członków.
2. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.
3. Pozostałym Członkom Zarządu przysługuje tytuł „Wiceprezes Zarządu”.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Zarząd podejmuje uchwały przy obecności przynajmniej dwóch członków, zwykłą większością
głosów – przy czym w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w niniejszym Statucie lub
przepisach prawa do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów, Rady lub Komisji Rewizyjnej
Fundacji, w szczególności Zarząd:
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1) Sprawuje zarząd nad majątkiem;
2) Organizuje i zarządza pracą biura Fundacji;
3) Zatrudnia, zwalnia pracowników biura Fundacji oraz ustala ich wynagrodzenia;
4) Sporządza roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe.
7. Do składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Fundacji oraz do
reprezentowania Fundacji przed sądami i organami administracyjnymi upoważnieni są
członkowie Zarządu jednoosobowo.
8. Członkowie Zarządu jednoosobowo mogą ustanowić i odwołać pełnomocników działających
w granicach umocowania do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków
majątkowych

Fundacji

oraz

reprezentowania

Fundacji

przed

sądami

i

organami

administracyjnymi w zakresie określonym w pełnomocnictwie.
9. Oświadczenia woli w zakresie wykonywania obowiązków pracodawcy składają członkowie
Zarządu jednoosobowo, a w przypadku ustanowienia pełnomocników, o których mowa w ust. 7,
także pełnomocnik, jeżeli pełnomocnictwo obejmuje takie oświadczenia woli.

§ 14.
Komisja Rewizyjna powołana jest to sprawowania kontroli nad działalnością Fundacji.

§ 15.
1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków wybieranych przez Zgromadzenie Fundatorów,
którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
2. Jeżeli ktoś z członków Komisji Rewizyjnej ustąpi w czasie trwania kadencji Zgromadzenie
Fundatorów wybiera w to miejsce nowego członka.

§ 16.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z jego członkami w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
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§ 17.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Fundacji,
2) ocena pracy Zarządu Fundacji
3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji

§ 18.
Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów
decyduje głos Przewodniczącego.

Likwidacja Fundacji
§ 19.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Uchwalę o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele innej organizacji nie działającej
dla zysku (non profit) realizującej podobny cel do określonego w § 4.

Postanowienia szczególne
§ 20.
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nią lub
dla samej Fundacji. Wyróżnienie może ustanowić zarówno Rada, jak i Zarząd.
2. Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to postanowień
niniejszego Statutu, polskiego prawa lub zobowiązań międzynarodowych.

Tekst jednolity po zmianach przyjętych przez Zgromadzenie Fundatorów
uchwałą nr 4/2013 z dnia 7 lipca 2013 r.
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