
STATUT FUNDACJI INSTYTUT PAŃSTWA I PRAWA

ROZDZIAŁ I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja  Instytut  Państwa i  Prawa, dalej  zwana „Fundacją” została  ustanowiona przez Wojciecha

Króla, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 4 października 2013 roku repertorium

A nr 4061, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Nowym Sączu, ul. Rynek 6 przed notariuszem

Elżbietą Zygadło w Nowym Sączu.

§ 2

1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z

1991  r.  nr  46  poz.  203  z  póź.  zm.),  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku

publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.), innych powszechnie

obowiązujących przepisów oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Nowy Sącz, położona w gminie Nowy Sącz w województwie

małopolskim.

4. Fundacja  prowadzi  działalność  na  terytorium  Rzeczypospolitej  oraz  za  granicą,  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym statutem.

5. Fundacja  dla  celów  współpracy  z  zagranica  może  posługiwać  się  tłumaczeniem  nazwy  w

wybranych językach obcych.

6. Fundacja używa pieczęci z napisem „Instytut Państwa i Prawa”.  Fundacja może używać logo.

7. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

8. Fundacja  może  być  członkiem  krajowych,  zagranicznych  i  międzynarodowych  organizacji  o

podobnym profilu działania.

9. Fundacja  może  tworzyć  oddziały  terenowe,  wyspecjalizowane  biura,  zakłady  i  filie  a  także

przystępować do spółek.

10. Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami.

11. Fundacja  może  ustanawiać  certyfikaty,  odznaki,  medale  honorowe  i  przyznawać  je  z  innymi

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji lub posiadającymi

szczególne zasługi w działalności na polu, na którym działa fundacja.

ROZDZIAŁ II. 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI.

§ 3

1. Celami Fundacji jest działalność:
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1) naukowa w tym także naukowo-techniczna oraz badawcza polegająca w szczególności  na

opracowywaniu badań, analiz, ekspertyz, opinii i wystąpień,

2) oświatowa,  w  tym  również  polegająca  na  kształceniu  studentów,  organizowaniu

konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń i konsultacji,

3) wydawnicza, reklamowa i promocyjna polegająca w szczególności na organizacji kampanii

społecznych, w tym także produkcji spotów oraz audycji radiowych i telewizyjnych

4) na  rzecz  wspierania  ofiar  wypadków,  polegająca  w  szczególności  na  udzielaniu  pomocy

prawnej, finansowej oraz rzeczowej na rzecz poszkodowanych,

5) na rzecz zapobiegania i  profilaktyki wypadkom w szczególności poprzez promocję postaw

odpowiedzialnych,

6) na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

7) na rzecz wspierania rozwoju świadomości prawnej społeczeństwa, 

8) związana z organizacją imprez, koncertów, wystaw etc.

oraz działalność w zakresie:

9) kultury fizycznej i sportu,

10) ochrony środowiska,

11) dobroczynności,

12) ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

13) rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,

14) kultu religijnego,

15) pomocy społecznej,

16) działalności charytatywnej,

17) ochrony i promocja zdrowia,

18) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

19) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

20) prowadzenia  i  wspierania  działań  na  rzecz  przeciwdziałania  dyskryminacji,  zmniejszenia

nierówności  i  promowania  spójności  społecznej  w  szczególności  poprzez  kreowanie  i

wspieranie inicjatyw służących poprawie sytuacji grup zagrożonych marginalizacją społeczną.

§ 4

1. Fundacja realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi środkami w szczególności poprzez:

1) organizowanie i prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej w zakresie wynikającym z

celów Fundacji.
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2) udzielanie  pomocy  finansowej  osobom  niepełnosprawnym,  zagrożonym  marginalizacją  i

wykluczeniem  społecznym  oraz  pozostającym  w  ciężkiej  sytuacji  życiowej  w  zakresie

wynikającym z celów Fundacji.

3) ustanawianie i przyznawanie nagród, zapomóg i stypendiów.

4) organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, seminariów, odczytów, konkursów.

5) organizowanie imprez masowych,

6) działalność wydawniczą polegającą na publikacji  broszur,  folderów, książek,  periodyków i

innych publikacji,

7) organizowanie zbiórek publicznych,

8) prowadzenie  kampanii  i  innych  działań  promocyjnych  z  wykorzystaniem  mediów

elektronicznych i tradycyjnych,

9) aktywne włączanie  się  w życie publiczne w szczególności  we wspieranie i  kontrolowanie

działań administracji publicznej w zakresie działalność statutowej,

10) wspieranie działań i potencjału organizacji, których cele statutowe są zgodne celami Fundacji,

11) prowadzenie działalności doradczej i konsultingowej w tym tworzenie centrów doradztwa,

12) wspieranie działań administracji publicznej oraz innych podmiotów publicznych, które służą

realizacji celów statutowych fundacji,

2.  Dla realizacji celów statutowych Fundacja może:

1) nawiązywać  współpracę  z  innymi  organizacjami,  towarzystwami  i  fundacjami  w  kraju  i

zagranicą oraz uczestniczyć w programach rządowych, spółkach i innych organizacjach.

2) tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, zakłady i inne jednostki Fundacji. 

§ 5

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w formach organizacyjnych pozwalających na

pozyskanie środków na realizację celów i zadań statutowych.

ROZDZIAŁ III. 

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI

§ 6

1.  Majątek  Fundacji  stanowi  fundusz  założycielski  w  wysokości  5000  zł  (słownie:  pięć  tysięcy

złotych)  przekazany przez  Fundatora.  Majątek  Fundacji  stanowi  także  inne  mienie  nabyte  przez

Fundację w toku jej działalności.

2. Dochodami Fundacji są w szczególności: dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy, dochody

ze zbiórek i imprez publicznych, dochody z majątku Fundacji, wpływy z działalności gospodarczej.

3.  Dochody pochodzące z subwencji,  darowizn,  spadków i zapisów mogą być użyte na realizację

wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
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4. Całość nadwyżki przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność statutową, o której 

mowa w § 3 ust. 1.

§ 7

1.  W przypadku powołania Fundacji  do dziedziczenia Fundacja może przyjąć spadek wyłącznie z

dobrodziejstwem inwentarza. 

2.  Fundacja  może  gromadzić  swoje  fundusze  w  walucie  polskiej  oraz  w  walutach  obcych  we

właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa polskiego.

§ 8

1.  Fundacja  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  na  ogólnych  zasadach,  określonych  w

odrębnych przepisach. 

2.  Fundacja prowadzi  działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji  celów

statutowych.

3. Fundacja może prowadzi

 działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:

1) wydawania książek i periodyków oraz pozostałej działalności wydawniczej

2) działalności związanej z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, doradztwa prawnego

i ogólnych konsultacji,

3) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

4) sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach,

5) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

ROZDZIAŁ IV. 

ORGANY FUNDACJI

§ 9

1. Obligatoryjnym organem Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

2. Fundator może powołać Radę Fundacji zwaną dalej Radą. 

§ 10

1. W przypadku powołania Rady przez Fundatora, Rada jest organem kontrolnym i inicjatywnym,

odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2.  Rada  Fundacji  składa  się  z  co  najmniej  trzech  osób  powoływanych  za  ich  zgodą  w  drodze

pisemnego oświadczenia Fundatora na czas nieoznaczony. 

3. W skład Rady Fundacji może wchodzić także Fundator. W takim przypadku Fundator powołuje

siebie w skład Rady.

4.  Członkiem  Rady  Fundacji  może  być  również  osoba  prawna,  działająca  za  pośrednictwem

przedstawiciela.
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5.  Członkiem  Rady  Fundacji  nie  może  zostać  osoba  skazana  prawomocnym  wyrokiem  za

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Przewodniczącego Rady Fundacji wskazuje Fundator w drodze pisemnego oświadczenia.

7.  Członkowie  Rady  Fundacji  pełnią  swoje  role  społecznie  i  nie  mogą  pobierać  z  tego  tytułu

wynagrodzenia.

8. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w

związku  małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu,  w  stosunku  pokrewieństwa,  powinowactwa  lub

podległości służbowej.

9. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:

1) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka,

2) pisemnego odwołania przez Fundatora,

3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub

przestępstwo skarbowe,

4) śmierci członka Rady.

§ 11

1. Rada Fundacji działa na podstawie regulaminu organizacyjnego ustanowionego przez Fundatora.

Fundator  może  udzielić  Radzie  pisemnego  upoważnienia  do  ustanowienia  regulaminu

organizacyjnego Rady.

2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1) inicjowanie kierunków działalności statutowej Fundacji;

2) opiniowanie programów i planów działalności Fundacji;

3) propagowanie celów, dla których Fundację ustanowiono;

4) przyjmowanie corocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji oraz dokonywanie

ich oceny;

5) dokonywanie oceny działalności Zarządu Fundacji  i przedstawiania wniosków z niej płynących

Fundatorowi;

6) wyrażanie opinii w sprawach nagród i wyróżnień honorowych oraz w sprawach przedstawionych

przez Fundatora lub Zarząd Fundacji;

7)  wyrażanie  opinii  w sprawach łączenia  się  z  innymi  podmiotami,  zmiany celu Fundacji  lub jej

Statutu;

8) podejmowanie uchwał dotyczących stanowiska w sprawie likwidacji Fundacji;

9) podejmowanie decyzji w sprawach określonych w pozostałych częściach statutu.

§ 12

1. Rada Fundacji jest organem kolegialnym i pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej

niż raz w roku.
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2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady

Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Fundatora lub na wniosek Zarządu Fundacji, za pomocą

telefonu, poczty elektronicznej lub listem poleconym. 

3. O posiedzeniu Rady muszą zostać powiadomieni wszyscy członkowie Rady co najmniej na tydzień

przed jego planowanym terminem.

4. Rada Fundacji prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał zapadających większością głosów jej

członków obecnych na posiedzeniu. O formie głosowania decyduje Rada Fundacji.

5.  Do  podjęcia  uchwały  konieczny  jest  udział  w  głosowaniu  minimum  trzech  członków  Rady

Fundacji.

6.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Fundacji  lub osoby

pełniącej jego obowiązki.

7.  W celu przygotowania  swojego stanowiska Rada Fundacji  może powoływać zespoły robocze i

problemowe, składające się z członków Rady Fundacji i osób spoza Rady Fundacji.

§ 13

1. Czynności w imieniu Rady Fundacji dokonuje jej przewodniczący

2. Przewodniczący Rady Fundacji może upoważnić innych członków Rady Fundacji do wykonywania

jego obowiązków.

§ 14

1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do trzech osób powoływanych przez Fundatora w drodze

pisemnego oświadczenia na czas nieokreślony.

2. Fundator może zostać członkiem Zarządu także w przypadku Zarządu jednoosobowego.

3. Fundator może odwołać lub zawiesić członka Zarządu w każdym czasie. 

4. W przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu wykonuje zadania Prezesa Zarządu. W

przypadku Zarządu wieloosobowego Fundator powołuje Prezesa Zarządu.

5. Zarząd podejmuje decyzje w formie:

1) w przypadku składu jedno lub dwuosobowego w formie postanowień podpisanych odpowiednio

przez jednego lub obu członków Zarządu

2) w przypadku Zarządu trzyosobowego na posiedzeniach w formie uchwał przyjmowanych zwykłą

większością  głosów jego  członków obecnych  na  posiedzeniu.  W wypadku  równej  liczby głosów

decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

6. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu nie rzadziej niż dwa razy na rok, za pomocą telefonu,

poczty elektronicznej lub listem poleconym. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

7. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu co najmniej w

dniu poprzedzającym planowane posiedzenie. Obowiązku wcześniejszego zawiadomienia nie stosuje

się w przypadku stawienia się na posiedzenie wszystkich członków Zarządu. 

8. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:

1) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka,
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2) pisemnego odwołania przez Fundatora,

3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe,

4) śmierci członka Zarządu.

§ 15

1. Do Zarządu Fundacji należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w Statucie do kompetencji Fundatora

lub Rady Fundacji.

2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

1) uchwalanie rocznych planów działalności Fundacji oraz rocznych planów finansowych;

2) sporządzanie wymaganych sprawozdań, w tym, co roku do dnia 30 czerwca przedkładanie Radzie

Fundacji,  rocznego  sprawozdania  z  Działalności  Fundacji  za  rok  poprzedzający  złożenie

sprawozdania;

3) uchwalanie, zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminu pracy Zarządu Fundacji;

4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji;

6) tworzenie i likwidacja przedstawicielstw, oddziałów, zakładów i innych jednostek Fundacji w kraju

i  za  granicą oraz określanie  ich zasięgu terytorialnego,  przedmiotu działalności,  zasad gospodarki

finansowej, organów i ich kompetencji;

7) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną

fundacją oraz likwidacji Fundacji.

4.  Uchwalenie  regulaminu  pracy  Zarządu  Fundacji  wymaga  obecności  wszystkich  powołanych

członków Zarządu Fundacji.  Do  czasu  Uchwalenia  regulaminu pracy Zarządu Fundacji  tryb  jego

pracy określa Prezes Zarządu Fundacji.

5. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać pełnomocników Zarządu Fundacji do dokonywania

określonych czynności.

6. Prezes Zarządu Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

7. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji zarówno w oparciu o stosunek pracy jak i

stosunki cywilnoprawne. 

8.  W stosunkach  pomiędzy  Członkami  Zarządu  a  Fundacją,  Fundację  reprezentuje  pełnomocnik

ustanowiony uchwałą Rady bądź - w przypadku gdy Rada nie została powołana - wskazany przez

Fundatora. 

§ 16

1.   W  przypadku  powołania  jednego  członka  Zarządu  Fundacji  –  Prezesa  Zarządu  posiada  on

wyłączne prawo do reprezentowania Fundacji. 

2. W przypadku powołania większej liczby Członków Zarządu Fundacji, Fundację reprezentuje dwóch

członków Zarządu Fundacji łącznie.
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V. Ł ĄCZENIE FUNDACJI, ZMIANA CELU LUB STATUTU FUNDACJI

§ 17

1. Zmiany statutu Fundacji, w tym celów Fundacji dokonuje Fundator. 

2. Fundator może udzielić pełnomocnictwa Zarządowi Fundacji do dokonywania zmian celu i statutu

Fundacji. 

VI LIKWIDACJA FUNACJI

§ 18

1. Fundacja może być zlikwidowana w przypadku wyczerpania środków.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

3. Likwidatorów Fundacji powołuje za ich zgodą Fundator w drodze pisemnego oświadczenia.

4.  Fundator  może  odwołać  likwidatora  Fundacji  w  każdym  czasie  poprzez  złożenie  pisemnego

oświadczenia.

5. Likwidatorom przysługują uprawnienia Zarządu Fundacji.

6. Likwidator może zatrudniać osoby przygotowujące i przeprowadzające operacje likwidacyjne.

7.  Środki  majątkowe  Fundacji  pozostałe  po  uregulowaniu  zobowiązań  i  należności  likwidator

przekazuje na cele określone w Statucie wskazane przez Fundatora po wysłuchaniu stanowiska Rady

Fundacji.

VII POSTANOWINIA KOŃCOWE

§ 19

1.  Zarząd  Fundacji  może  przyznawać  nagrody  oraz  wyróżnienia  honorowe  osobom  fizycznym,

prawnym, instytucjom i organizacjom społecznym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub

samej Fundacji.

§ 20

1. Oświadczenia woli Fundator składa na piśmie.

2.  Fundator  może  powołać  pełnomocnika,  który  w  jego  imieniu  będzie  realizował  uprawnienia

Fundatora określone w statucie.

§ 21

1. W przypadku śmierci Fundatora w jego prawa wstępuje osoba wyznaczona przez niego w tym celu.

Jeżeli Fundator nie wyznaczył swojego następcy, w prawa Fundatora wstępuje jego  spadkobierca, a w

razie wielu spadkobierców ten spośród nich, którego wybierze Rada Fundacji. 
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