Statut Fundacji Odpowiedzialna Polityka
§1
1. Fundacja Odpowiedzialna Polityka, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Adama
Sawickiego i Jana Niedośpiała zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym repertorium A numer
2754/2016 sporządzonym przez notariusza Elżbietę Drążek w kancelarii notarialnej w Warszawie w
dniu 30 sierpnia 2016 r.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszego
Statutu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest m. St. 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.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego oraz
Prezydent m. St. Warszawy.
§4
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graﬁcznego oraz odpowiedników swojej nazwy w
językach obcych.
§5
Celem Fundacji jest zwiększanie przejrzystości w życiu publicznym, promowanie jawności
ﬁnansowania parYi politycznych i kampanii wyborczych, wspieranie aktywności społecznej, rozwijanie
świadomości społecznej i kultury prawnej obywateli, wspieranie działalności naukowej
i badawczej oraz troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
§6
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) działalność analityczną, badawczą lub naukową;
2) działania związane z analizą ﬁnansowania parYi politycznych i kampanii wyborczych;
3) działalność informacyjną, opiniodawczą lub doradczą;
4) działalność z zakresu kontroli obywatelskiej działalności organów władzy;
5) organizowanie lub prowadzenie programów, kampanii informacyjnych, debat publicznych;

6) organizowanie lub prowadzenie szkoleń, treningów, wykładów, warsztatów, sympozjów,
seminariów i konferencji;
7) działalność wydawniczą lub biblioteczną, w szczególności w formie elektronicznej,
obejmująca zarówno publikacje zwarte jak i periodyczne; 8) promowanie, upowszechnianie
lub udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii;
9) tworzenie lub prowadzenie w drodze elektronicznej wortali, portali lub serwisów
internetowych, stron www, for i list dyskusyjnych,
10) podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów organizacji,
włącznie z wykorzystaniem nowych technologii i innowacji sprzyjających skuteczności działań
i upowszechnianiu ich efektów.
11) inicjowanie postępowań lub przystępowanie do postępowań toczących się przed
organami sprawującymi wymiar sprawiedliwości lub organami administracji publicznej w
charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa;
12) inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych.
13) współpracę z organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami,
osobami prawnymi lub ﬁzycznymi; współpraca ta może mieć charakter współdziałania lub
wsparcia organizacyjnego, informacyjnego, ﬁnansowego, rzeczowego lub inny;
14) udział w działaniach organizowanych przez podmioty wymienione w pkt. 13;
15) członkostwo i udział w zrzeszeniach lub organizacjach, polskich lub zagranicznych;
2. Zakres nieodpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego Fundacji obejmuje formy
realizacji działalności określone w ust. 1 pkt 1-15.
3. Zakres odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego Fundacji obejmuje formy realizacji
określone w ust. 1 pkt 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9.
§7
1. Majątek Fundacji stanowią:
1) fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), na który składają się
świadczenia pieniężne Fundatorów w częściach równych;
2) środki ﬁnansowe, nieruchomości i ruchomości, nabyte przez Fundację w toku jej działania,
poprzez:
a) dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
b) subwencje osób prawnych,
c) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
przekazanych fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie,
d) odsetki i przychody z instrumentów ﬁnansowych
e) przychód z odpłatnej działalność pożytku publicznego.
§8
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
Fundatorów, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz osób, z którymi

Fundatorzy, członkowie/członkinie organów oraz pracownicy/pracowniczki pozostają w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani/związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
„osobami bliskimi”
2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków/członkiń organów lub
pracowników/pracowniczek 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) wykorzystywanie majątku na rzecz Fundatorów, członków/członkiń organów lub
pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
Fundatorzy lub uczestniczą członkowie/członkinie organów Fundacji lub pracownicy/
pracowniczki oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe.
§9
Organem Fundacji jest Zarząd.
§ 10
1. Zarząd składa się z od dwóch do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów
Zarządu.
2. Zarząd ze swojego grona wybiera Prezesa Zarządu oraz jednego lub dwóch Wiceprezesów Zarządu.
3. Członek Zarządu jest członkiem stałym albo członkiem zwyczajnym. Nie mogą być członkami
Zarządu osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkami stałymi są Fundatorzy. Czas kadencji członka stałego jest nieoznaczony. Zrzeczenie się
przez Fundatora mandatu członka stałego Zarządu nie wyklucza możliwości powołania go na członka
zwyczajnego Zarządu.
5. Członków zwyczajnych może powoływać Zarząd uchwałą, podjętą jednomyślnie przez co najmniej
połowę składu Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 11. Czas kadencji członka zwyczajnego wynosi trzy lata.
Mandat zwyczajnego członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
6. Zarząd obligatoryjnie powołuje członka zwyczajnego w przypadku istnienia wysokiego
prawdopodobieństwa zmniejszenia się składu Zarządu poniżej minimum określonego w ust. 1. Do
uchwały w tej sprawie stosuje się odpowiednio ust. 4.
7. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu do jednego członka Zarządu powołuje on jednego
członka zwyczajnego Zarządu.
8. W trakcie trwania kadencji mandat członka stałego Zarządu wygasa na skutek:
1) pisemnego zrzeczenia się,
2) śmierci.
9. W trakcie trwania kadencji mandat członka zwyczajnego Zarządu wygasa na skutek:
1) pisemnego zrzeczenia się,
2) śmierci,

3) uchwały odwołującej członka Zarządu, podjętej jednomyślnie przez wszystkich pozostałych
członków Zarządu.
10. Osoba sprawująca mandat członka Zarządu może być pracownikiem lub współpracownikiem
Fundacji.
11. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy wraz ze wskazaniem Prezesa Zarządu i Wiceprezesa
Zarządu.
§ 11
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
§ 12
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, 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.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku
równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§13
1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz czynności w ramach prowadzenia spraw Fundacji może
wykonywać każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu
jednoosobowo z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 3000 zł (słownie: trzech tysięcy
złotych) oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków
Zarządu.
§14
1. Zmiana w Statucie może dotyczyć każdego postanowienia Statutu, w tym również celów Fundacji.
2. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd uchwałą, podejmowaną jednomyślnie przez ponad połowę składu
Zarządu.

§15
1. O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd, w uchwale podjętej jednomyślnie, przez cały skład Zarządu.
2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego.
4. Zarząd w drodze uchwały oznacza organizację lub organizacje, o celach zbieżnych lub podobnych do
Fundacji, którym przekaże środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji

