STATUT FUNDACJI
im. Józefa Oleksego
(tekst jednolity)
§1
Postanowienia Ogólne
1. Fundacja im. Józefa Oleksego, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez :
1) Marię Oleksy,
2) Michała Jana Oleksego,
3) Andrzeja Eugeniusza Całusa,
4) Aleksandra Kwaśniewskiego,
5) Wiesława Adama Klimczaka,
6) Andrzeja Kratiuka,
7) Andrzeja Ernesta Macenowicza,
8) Ireneusza Romana Nawrockiego,
9) Tadeusza Józefa Sawica,
10) Zbigniewa Jerzego Sobotkę,
11) Andrzeja Jana Szejnę,
12) Zbigniewa Józefa Zimnego,
zwanych dalej łącznie „Fundatorami”, zaś każdy z osobna – „Fundatorem”.
2. Ustanowienie Fundacji zostało dokonane aktem notarialnym sporządzonym dnia 28
lutego 2017 r., przez Tamarę Żurakowską, Notariusza w Warszawie (Rep. A 2257/2017).
3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie oraz niniejszego Statutu.
§2
1. Fundacja prowadzi działalność w Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady,
biura, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
4. Fundacja może posługiwać się za granicą tłumaczeniem nazwy Fundacji na dowolny
język.
§3
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa
narodowego.
§4
Fundacja używa pieczęci z napisem „Fundacja im. Józefa Oleksego” wraz z aktualnym
adresem i numerem NIP oraz numerem KRS.
§5
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły honorowe i innego
rodzaju wyróżnienia oraz przyznawać je podmiotom zasłużonym dla Fundacji bądź dla
realizacji celów statutowych Fundacji.
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2. W trybie określonym w niniejszym Statucie Fundacja przyznaje nagrodę im. Józefa
Oleksego w uznaniu za poszukiwanie dróg dialogu pomiędzy ludźmi odmiennych
poglądów i szerzenie kultury w przestrzeni publicznej.
§6
Cele i zasady działania Fundacji
Celem Fundacji jest:
1) krzewienie wiedzy o działalności społecznej i politycznej Józefa Oleksego,
2) propagowanie wiedzy o polityce, prawie i ekonomii,
3) wspieranie rozwoju świadomości społecznej w zakresie integracji, przeciwdziałania
dyskryminacji, akceptacji i tolerancji w debacie publicznej.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) promowanie kultury w debacie publicznej w kraju i za granicą,
2) promowanie dialogu oraz rozwoju relacji politycznych, gospodarczych i społecznych
pomiędzy podmiotami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi,
3) organizowanie i udział w imprezach promujących dialog polityczny i społeczny,
4) promowanie rozwoju polskich więzi gospodarczych i społecznych na arenie
międzynarodowej,
5) przyznawanie nagrody im. Józefa Oleksego,
6) organizowanie koncertów, występów, odczytów, seminariów, wykładów i spotkań
promujących i wspierających wartości humanistyczne i dialog pomiędzy różnymi
uczestnikami życia publicznego i społecznego,
7) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej w zakresie nauk
politycznych, prawnych i ekonomicznych, w tym wydawanie książek, czasopism,
broszur i akcydensów,
8) propagowanie rozwoju edukacji i politycznej i gospodarczej w szkołach różnego
szczebla,
9) działania edukacyjne,
10) współpracę w zakresie opisanym powyżej z mediami, władzami państwowymi i
lokalnymi, organizacjami społecznymi, edukacyjnymi, wychowawczymi i
kulturalnymi.
§8
Majątek i dochody Fundacji
Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczając składniki majątkowe w kwocie
pieniężnej 12.000,- zł (słownie złotych dwanaście tysięcy), która stanowi fundusz
założycielski Fundacji.
§9
Dochody Fundacji mogą stanowić:
1) darowizny, spadki, zapisy lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe,
2) granty, dotacje i subwencje,
3) prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw,
4) odsetki bankowe,
5) dochody ze zbiórek publicznych organizowanych przez Fundację,
6) dochody z majątku Fundacji,
7) dochody z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.
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§ 10
1. Majątek Fundacji oraz uzyskiwane przez nią dochody przeznacza się wyłącznie na
realizację celów statutowych Fundacji i pokrycie kosztów funkcjonowania Fundacji.
Podmioty udzielające Fundacji świadczeń wymienionych w § 9 pkt 1 i 2 mogą wskazać
konkretny cel w ramach działalności statutowej Fundacji, na który ma być wykorzystane
świadczenie.
2. Fundacja przyjmuje spadki wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
3. Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi
członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich,
3) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich,
4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji albo ich osoby bliskie, z
wyłączeniem czynności, których wartość nie przekracza 10.000,- zł (słowni: dziesięć
tysięcy złotych).
§ 11
Działalność gospodarcza
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji jej
celów statutowych.
2. Przedmiotem prowadzonej przez Fundacje działalności gospodarczej może być:
1) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z
wyłączeniem w zakresie oprogramowania - (PKD 58.1),
2) Działalność wydawnicza - (PKD 22.1),
3) Działalność poligraficzna - (PKD 22.2),
4) Reklama - (PKD 74.40.Z),
5) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych - (PKD 73.12. B),
6) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- (PKD 73.12.D),
7) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność -(PKD 63.11.Z),
8) Działalność fotograficzna - (PKD 74.20.Z),
9) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - (PKD 82.30.Z),
10) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
11) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana -(PKD 74.90.Z),
12) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - (PKD
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85.59.B),
13) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych - (PKD 72.20.Z),
14) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet(47.99.Z),
15) Wynajem nieruchomości na własny rachunek - (PKD 70.20.Z),
16) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej
niesklasyfikowane - (PKD 80.42.B),
17) Pozostałe formy udzielania kredytów, w zakresie jakim nie zostało zastrzeżone dla
działalności banków (PKD 65.22.Z),
18) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, w zakresie
jakim nie zostało zastrzeżone dla działalności banków (PKD 65.23 .Z).
3. Wartość środków majątkowych przeznaczonych przez Fundatorów na działalność
gospodarczą Fundacji wynosi 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące).
4. Pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się z dniem 31 grudnia 2018 r.
§ 12
Organy Fundacji
1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.
2. Organy Fundacji podejmują decyzje w formie uchwał.
3. Członek Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji, wobec którego ma być podjęta uchwała
odpowiedniego organu, nie bierze udziału w głosowaniu.
4. Członek organu Fundacji może uczestniczyć w posiedzeniu organu z wykorzystaniem
elektronicznych środków porozumiewania się na odległość.
5. Członkowie organów Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
6. Posiedzenia danego organu są zwoływane za pomocą zawiadomień pisemnych,
mailowych, faksowych, telefonicznych lub w inny sposób uzgodniony przez członków
tego organu.
7. Fundatorom Marii Oleksy i Michałowi Oleksemu przysługuje wspólne (wykonywane
łącznie) uprawnienie do wniesienia sprzeciwu w stosunku do uchwał Rady Fundacji lub
Zarządu Fundacji, naruszających postanowienia Statutu lub sprzecznych z celami
Fundacji. Wniesienie sprzeciwu powoduje, że uchwała traci moc. Wniesienie sprzeciwu
przed podjęciem uchwały w stosunku do jej projektu powoduje, że projekt uchwały nie
podlega głosowaniu.

1.
2.
3.
4.

§ 13
Rada Fundacji
Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”, składa się z 3-11 osób.
Przy ustanowieniu Fundacji członków Rady – w tym Przewodniczącego Rady i jego
zastępcę – powołują Fundatorzy.
W toku dalszego funkcjonowania Fundacji Rada może dokonywać zmian w swoim
składzie w ten sposób, że powołuje i odwołuje członków Rady w głosowaniu tajnym.
Uchwała w przedmiocie powołania lub odwołania członka Rady wymaga dla swej
ważności większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby
członków Rady.
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5. Członkostwo w Radzie ustaje z chwila złożenia rezygnacji, odwołania przez Radę bądź
śmierci członka Rady.
6. Z zastrzeżeniem ust.2, członkowie Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego
Rady i jego zastępcę. Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – zastępca
Przewodniczącego Rady – kieruje pracami Rady oraz kontaktuje się z Zarządem we
wszelkich sprawach związanych ze współdziałaniem tych organów. Postanowienie ust.4
stosuje się odpowiednio w stosunku do Przewodniczącego Rady i jego zastępcy.
7. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

§ 14
Do kompetencji Rady należy sprawowanie nadzoru nad działalnością prowadzoną przez
Fundację oraz wyznaczanie zasadniczych kierunków i polityki działania Fundacji.
Rada realizuje swoje kompetencje, wskazane w ust.1, poprzez :
1) rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz
sprawozdań z ich realizacji,
2) ustalanie kierunków i metod działania Fundacji,
3) określanie programów działania oraz zasad wspierania projektów,
4) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
5) wyrażani zgody na dokonanie czynności, której wartość przekracza 20.000,00 zł
(słownie złotych: dwadzieścia tysięcy),
6) wybór biegłego rewidenta,
7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.
Rada stanowi kapitałę nagrody im. Józefa Oleksego. Rada uchwala regulamin
przyznawania tej nagrody.
Po zarejestrowaniu Fundacji zmian statutu Fundacji dokonuje jej Rada. Dla dokonania
zmiany Statutu Fundacji niezbędna jest uchwała podjęta większością ¾ głosów w
obecności przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków Rady.
Rada podejmuje decyzje o zatrudnieniu członków Zarządu oraz o wysokości
przyznawanego im wynagrodzenia.
Członkowie Rady mają prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania
informacji i wyjaśnień od członków Zarządu Fundacji.
Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

§ 15
1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. W
przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, a gdy nie bierze
on udziału w głosowaniu – jego zastępcy.
2. Uchwały w przedmiocie powołania lub odwołania członków Zarządu Fundacji
wymagają dla swej ważności większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
aktualnej liczby członków Rady.
§ 16
1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu Fundacji, każdego Fundatora bądź co najmniej połowy członków Rady.
3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć Fundatorzy, jak również wszelkie osoby
zaproszone przez Przewodniczącego Rady, w tym członkowie Zarządu Fundacji.
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2.
3.
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§ 17
Zarząd Fundacji
Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, składa się z 2-5 osób, w tym Prezesa i
Wiceprezesa, powołanych przez Radę.
Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwila złożenia rezygnacji, odwołania przez Radę
bądź śmierci członka Zarządu.
Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do działania w imieniu Fundacji uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający
wspólnie.

§ 18
Zarząd Fundacji, pod kierownictwem Prezesa, wykonuje wszelkie czynności dotyczące
funkcjonowania Fundacji, nie zastrzeżone do kompetencji Rady, a w szczególności:
1) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,
2) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
3) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
4) przyznaje odznaki, medale i inne nagrody, wyróżnienia i tytuły (z wyłączeniem
nagrody im. Józefa Oleksego).

1.
2.
3.

4.

§ 19
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek innego
członka Zarządu, Fundatora bądź na wniosek Rady.
Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej
połowy aktualnej liczby członków Zarządu, chyba że postanowienia Statutu stanowią
inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje czynności honorowo lub za
wynagrodzeniem (w oparciu o zatrudnienie przez Fundację).

§ 20
Postanowienia końcowe
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągniecia celów, dla których została powołana lub w
przypadku wyczerpania się jej majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada. Zarząd przeprowadza procedurę
likwidacji Fundacji zgodnie z wytycznymi Rady.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na rzecz organizacji
charytatywnej wskazanej przez Zarząd.
Podpisy Fundatorów:

Maria Oleksy

- ………………………………………………………….

Michał Oleksy

- ………………………………………………………….
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Andrzej Całus

- ………………………………………………………….

Aleksander Kwaśniewski

- ………………………………………………………….

Wiesław Klimczak

- ………………………………………………………….

Andrzej Kratiuk

- ………………………………………………………….

Andrzej Macenowicz

- ………………………………………………………….

Ireneusz Nawrocki

- ………………………………………………………….

Tadeusz Sawic

- ………………………………………………………….

Zbigniew Sobotka

- ………………………………………………………….

Andrzej Szejna

- ………………………………………………………….

Zbigniew Zimny

- ………………………………………………………….
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