Statut Fundacji
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja została ustanowiona przez Grzegorza Romana zwanego dalej Fundatorem, oświadczeniem
woli wyrażonym w formie aktu notarialnego, sporządzonego w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu
przy ul. Hubskiej 52/9 przed notariuszem Bożeną Nowińską w dniu 27 sierpnia 2014 roku,
repertorium A nr 1956/2014.
2. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Nowe Oświecenie, w dalszej części zwana Fundacją, i działa na
podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2. Fundacja jest powołana na czas niekreślony.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§4
1.Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego - logo.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.
§5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym
się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§6
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Celami Fundacji są:
1. Propagowanie w mediach i wydawnictwach światopoglądu racjonalistycznego i humanistycznego,
opartego na wiedzy naukowej, rozumie, doświadczeniu, oraz etyce świeckiej i humanistycznej.
2. Wspieranie, integracja i promocja organizacji pozarządowych oraz ich działań, a także wspieranie
idei wolontariatu.
3. Wspieranie równych szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia społecznego i
zawodowego.
4. Rozwijanie postaw tolerancyjnych, zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wspieranie idei
społeczeństwa otwartego oraz działanie na rzecz realizacji wolności jednostki w ramach
obowiązującego prawa;
5. Działanie na rzecz umocnienia neutralności światopoglądowej Państwa i eliminowania wpływu
irracjonalnych ideologii na ustawodawstwo państwowe, rozwój nauki, działalność artystyczną i
obyczajowość.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) powołanie i prowadzenie Telewizji Racjonalista – Racjonalista.tv i portalu internetowego
działającego pod domeną racjonalista.tv.
b) prowadzenie konferencji i seminariów;
c) organizowanie pokazów, konkursów, spotkań i szkoleń;
d) prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej;
e) przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym wybitnie
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. Opisane wyżej ewentualne świadczenia
finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla osób je otrzymujących;
f) podejmowanie działalności kulturowo-artystycznej;
g) podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej;
h) badanie opinii społecznej;
i) dokonywanie analiz politologicznych, socjologicznych, gospodarczych, prawnych i finansowych.

§8
1. Fundacja prowadzi swoją działalność nie dla zysku.
2. Fundacja współpracuje z instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi
organizacjami społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi w celu realizacji celów określonych w
niniejszym Statucie oraz podejmuje współpracę krajową i zagraniczną z osobami fizycznymi i
prawnymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
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3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, których
działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Władze Fundacji
§9
Organami Fundacji są:
–Fundator
–Rada Fundacji
–Zarząd.
§ 10
1. Fundatorem jest Grzegorz Roman.
2. Fundator nie jest organem nadzoru Fundacji.
3.

4.

Fundator na wniosek Rady Fundacji powołuje i odwołuje członków Zarządu, z tym, że
pierwszy skład Zarządu Fundator powołuje samodzielnie.
Fundator na wniosek Zarządu powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji.
5. Fundator może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i Rady Fundacji.
6. Fundator osobiście lub przez swojego pełnomocnika reprezentuje Fundację w stosunkach
pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu i członkami Rady Fundacji jak również pomiędzy
Fundacją a Fundatorem.
§ 11

1. Rada Fundacji jest organem opiniującym Fundacji. Do jego kompetencji należą:
a) proponowanie zarządowi fundacji głównych kierunków działania Fundacji,
b) przyjmowanie sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji i informowanie o tym fakcie
Fundatora,
c) zatwierdzanie wieloletnich programów i rocznych planów oraz sprawozdań z ich realizacji,
d) przedstawienie Fundatorowi wniosku o powołanie i odwołanie członków Zarządu
e) wyrażenie zgody na przyznanie członkom Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez nich
tej funkcji
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§ 12
1. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że
przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej. W przypadku równości głosów, przeważa głos
Przewodniczącego.
3. Tajne głosowanie przeprowadza się w przypadku, gdy zażąda tego chociażby jeden z członków Rady
Fundacji.
4. Posiedzenie Rady Fundacji odbywa się nie rzadziej niż raz na rok.
5. O dokładnym terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji Zarząd zawiadamia
Radę Fundacji na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w przypadku gdy członek
Rady Fundacji złoży na piśmie odpowiednie oświadczenie), co najmniej 14 dni przed terminem
zebrania.
6. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji są obecni na posiedzeniu, może ono podjąć uchwałę i bez
formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia posiedzenia,
ani co do postanowienia co do poszczególnych spraw na porządku obrad.
§ 13
1. W skład Rady Fundacji wchodzi od trzech do jedenastu osób. Fundator ze składu Rady Fundacji
wybiera Przewodniczącego.
2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator na wniosek Zarządu.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą śmierci członka Rady, odwołania przez Fundatora
na wniosek Zarządu z uwagi na działanie na szkodę Fundacji lub niewywiązywanie się z obowiązków
albo złożenia pisemnej rezygnacji na imię Fundatora.
4. W przypadku, gdy w składzie Rady Fundacji będzie mniej niż 3 osoby, Fundator na wniosek Zarządu
zobowiązuje się niezwłocznie dokooptować brakujących członków.
§ 14
Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
§ 15
Zarząd wykonuje swoje uchwały oraz uchwały Rady Fundacji i Fundatora i jest powoływany przez
Fundatora na wniosek Rady Fundacji na okres 3 lat, chyba że postanowienia niniejszego Statutu
stanowią inaczej.
§ 16
1. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą śmierci członka Zarządu, odwołania przez Fundatora na
wniosek Rady Fundacji z uwagi na działanie na szkodę Fundacji lub niewywiązywanie się z
obowiązków albo złożenia pisemnej rezygnacji na imię Fundatora.
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2. Rezygnacja z członkostwa w Zarządzie następuje na piśmie poprzez jej złożenie na piśmie na imię
Fundatora.
§ 17
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Pierwszym prezesem Zarządu jest Fundator Fundacji.
2. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach Zarządu i dla swej ważności wymagają
jednomyślności wszystkich członków Zarzadu.
§ 18
1.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jest uprawniony: w przypadku Zarządu
jednoosobowego – każdy z członków Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu
wieloosobowego: każdy z członków Zarządu samodzielnie, z tym że zaciąganie zobowiązań na
kwotę przekraczającą 3.000 zł. (trzy tysiące złotych) wymaga współdziałania wszystkich czlonków
Zarządu.
§ 19
Rada Fundacji za pisemną zgodą Fundatora może postanowić, że członkowie Zarządu mogą pełnić
swoje funkcje za wynagrodzeniem.
§ 20
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
Fundatora i Rady Fundacji.
§ 21
Pierwszy skład Zarządu zostanie powołany przez Fundatora zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 3 in
fine Statutu.
Rozdział. IV. Majątek Fundacji
§ 22
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z funduszu
założycielskiego wniesionego przez Fundatora oraz darowizn, zapisów, spadków, dotacji, grantów,
odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, dywidend z akcji i udziałów w handlowych
spółkach kapitałowych, zysku z udziału w handlowych spółkach osobowych oraz posiadanych
ruchomości i nieruchomości.
§ 23
1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza.
2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację statutowych celów Fundacji, służy on także na
pokrycie kosztów jej utrzymania.
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§ 24
Za swoje zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 25
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator na wniosek Rady Fundacji.
§ 26
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator na wniosek Rady Fundacji.
§ 27
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i
dziedzictwa narodowego.
3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator na wniosek Rady Fundacji.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Fundatora na wniosek Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej
organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia 17 września 2014 roku

Fundator: ……………………………………………
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