STATUT FUNDACJI
FUNDACJA NOWY KIERUNEK
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Nowy Kierunek, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Tomasza Grzegorza Pierzchalskiego
zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego
Roberta Kuskowskiego, zastępcę Renaty Izdebskiej-Skwary, notariusza w Warszawie w
kancelarii notarialnej w Warszawie, ul Sienna 86 lokal 134, w dniu szesnastego grudnia
dwa tysiące dziesiątego roku (2010-12-16) działa na podstawie przepisów prawa
polskiego oraz niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa w województwie mazowieckim.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność
także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
3. Fundacja może posiadać oddziały, w tym i zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki
organizacyjne.
4. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
§5
Fundacja podlega nadzorowi ministra właściwego do Spraw Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
§6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celami Fundacji są:
Popularyzacja konserwatywnej myśli politycznej.
Popularyzacja idei integracji europejskiej.
Popularyzacja idei wolego przepływu towarów i usług.
Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie
obywatelskim.
5. Umacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
6. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu,
ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji
zawodowej i społecznej inwalidów oraz własne wykonywanie tychże działalności.
1.
2.
3.
4.

§8
1. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić
działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności gospodarczej może być:
prowadzenie działalności wydawniczej
organizacja konferencji i spotkań
prowadzenie działalności o charakterze gastronomicznym
obrót instrumentami rynków pieniężnych
usługi w zakresie kreacji, prowadzenia oraz reklamy serwisów internetowych i
nowoczesnych technologii przekazu
f) produkcja materiałów audiowizualnych
a)
b)
c)
d)
e)

2. Wszelkie dochody osiągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
przeznaczone mogą być jedynie na cele statutowe fundacji.
§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność wydawniczą, w tym szczególnie wydawanie broszur, gazetek, książek ulotek
lub czasopism.
2. Działalność internetową, w szczególności poprzez tworzenie i prowadzenie serwisów
internetowych.
3. Organizowanie festiwali, wystaw i konferencji.
4. Działalność badawczą, projektową i organizacyjną w zakresie określonym w celach
działalności.
5. Współpracę z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie określonym w
celach działalności.
6. Fundowanie stypendiów oraz udzielanie wsparcia finansowego dla inicjatyw o
charakterze twórczym, edukacyjnym, prospołecznym lub naukowo-badawczym.
7. Organizowanie konkursów.
8. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania.

§ 10
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami,
organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może
mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania
przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
Majątek i dochody Fundacji
§ 10
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w
toku działania. Na fundusz założycielski składa się 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych)
§ 11
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 Fundacji,
5. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 12
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację
zobowiązań przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
Władze Fundacji
§ 13
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem
w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
3. Ciałem doradczym i opiniującym Fundacji jest Rada Programowa Fundacji, której skład
będzie ustalany w trakcie realizowania projektów Fundacji.

Rada Fundacji
§ 14
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków.
W skład Rady Fundacji z mocy Statutu wchodzi Fundator.
Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada uchwałą podjętą jednogłośnie.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku zarządzenia podjętego
przez Fundatora.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
trwania stosunku pracy.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 15

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, jeśli
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
§ 16
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.
8. Skład pierwszej Rady Fundacji powołuje Fundator.

§ 17
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 18
1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu,
powoływanych przez Radę Fundacji, na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Rady.
6. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian Statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. 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.
6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
8. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji
§ 20
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa Prezes Zarządu.
2. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000
PLN (dziesięciu tysięcy złotych) – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać
jednoosobowo każdy członek Zarządu.

Rada Programowa Fundacji
§ 21
1. Rada Programowa Fundacji jest organem opiniującym i doradczym Fundacji.
2. Rada Programowa Fundacji może składać się z trzech do dziewięciu członków.
3. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Programowej
Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Programowej Fundacji
kieruje pracami Rady Programowej, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i
przewodniczy zebraniom.
4. Członków Rady Programowej powołuje Rada Fundacji po zarejestrowaniu Fundacji.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Programowej, i
przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Programowej, może nastąpić w wyniku u
chwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Programowej Fundacji.
6. Członkowie Rady Programowej Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w
pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z
uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. Członek Rady może
brać jednak udział w realizacji zadań podczas konkretnego projektu, które będą
wykraczały poza jego obowiązki wynikające z bycia członkiem Rady Programowej
Fundacji i za które w niektórych sytuacjach pobierze on wynagrodzenie.
7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c) śmierć członka
8. W razie powołania członka Rady Programowej Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu
Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Programowej Fundacji stosunku pracy z
Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio
na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

Zmiana Statutu
§ 22
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji.

Połączenie z inną fundacją
§ 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
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia
przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji
§ 25
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 26
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 27
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach.

