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STATUT 

Fundacji Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu1 

 

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, zwana dalej Fundacją, 
ustanowiona oświadczeniem woli przez Beatę Faracik i Joannę Szymonek, zwane                  
dalej Fundatorkami, wyrażonym w formie aktu notarialnego sporządzonego w dniu                 
13 marca 2014 r. przez Notariusza  Joannę Długopolską-Pliszka w kancelarii w Krakowie 
przy ul. Szewskiej 22, Repertorium A Nr 1115/2014, działa na podstawie przepisów 
prawa oraz niniejszego Statutu. 

2. Fundacja i jej organy przestrzegają ponadto: regulaminów organów, jeżeli regulaminy 
takie zostały uchwalone, przyjętych przez siebie kodeksów etycznych, kodeksów dobrych 
praktyk, oraz najwyższych standardów akademickich i zawodowych. 

3. Fundacja posiada osobowość prawną, od momentu jej wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego. 

4. Fundacja ustanowiona jest na czas nieograniczony. 

5. Fundacja jest apolityczną, niezależną, pozarządową jednostką o charakterze non-profit 
prowadzącą badania naukowe, prace badawcze, działalność edukacyjną i 
popularyzatorską dla dobra publicznego. 

6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 
wybranych językach obcych.  

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Częstochowa.  

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Do właściwego realizowania swoich 
celów statutowych Fundacja może prowadzić również działalność poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Fundacja może tworzyć filie, przedstawicielstwa, zakłady, spółki i inne jednostki 
organizacyjne. 

4. Fundacja może przystępować do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych fundacji, 
spółek i zrzeszeń, których cele zbliżone są do jej celów. O członkostwie Fundacji w innych 
instytucjach decyduje Zarząd.  

 

                                                           
1 Statut po zmianach wprowadzonych uchwałą Rady Fundacji z 9 marca 2015 r.  
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§ 3 

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister właściwy w sprawach gospodarki. 

Rozdział II 

Cel i zasady działania Fundacji 

 

§ 4 

Fundacja działa na rzecz zwiększenia stopnia poszanowania praw człowieka i stosowania 
zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, 
poprzez oddziaływanie na codzienną praktykę funkcjonowania przedsiębiorstw i innych 
organizacji, a także politykę państwa i ustawodawstwo.  

Działania Fundacji mają na celu przyczynić się do zmiany paradygmatu dotyczącego relacji 
praw człowieka i biznesu, oraz odpowiedzialności przedsiębiorstw i innych organizacji za 
naruszenia praw człowieka. 

 

§ 5 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

(a) Prowadzenie działalności badawczej, naukowej i edukacyjnej w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw i innych organizacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw człowieka w kontekście biznesu, w tym przygotowywanie 
opracowań i analiz pozwalających na formułowanie nowych rozwiązań oraz 
udostępnianie ich do wiadomości opinii społecznej, ośrodków opiniotwórczych oraz 
administracji publicznej i organizacjom międzynarodowym, w celu pobudzenia 
dyskusji nad rozwiązaniami wspierającymi odpowiedzialne postawy biznesu, oparte 
na poszanowaniu praw człowieka;  

(b) Prowadzenie działalności mającej na celu podniesienie wiedzy i poprawę 
umiejętności przedstawicieli różnych grup interesariuszy w obszarze społecznej 
odpowiedzialności organizacji, szczególnie praw człowieka w kontekście biznesu; 

(c) Działalność rzeczniczą na rzecz zapewnienia odpowiedzialności przedsiębiorstw za 
naruszania praw człowieka, do których doszło pod ich wpływem; 

(d) Zapewnienie przestrzeni do dialogu pomiędzy różnymi interesariuszami i 
przedsiębiorcami na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz 
przestrzegania praw człowieka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i we 
wszystkich relacjach biznesowych;  

(e) Propagowanie norm, standardów i rozwiązań instytucjonalnych mających na celu 
zapewnienie przestrzegania praw człowieka w kontekście biznesu; 
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(f) Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu dialog pomiędzy poszczególnymi 
grupami społecznymi w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i 
innych organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka w kontekście 
biznesu, między innymi poprzez stworzenie merytorycznego i bezstronnego Forum-
przestrzeni do dyskusji; 

(g) Organizowanie i realizację programów edukacyjnych, szkoleń i warsztatów z zakresu 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i innych organizacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw człowieka w kontekście biznesu; 

(h) Inicjowanie kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami i jednostkami 
zajmującymi się promowaniem odpowiedzialnego biznesu, społecznej 
odpowiedzialności organizacji i praw człowieka; 

(i) Organizowanie spotkań, seminariów, odczytów, debat, konferencji i innych form 
działalności oświatowej o tematyce związanej z prawami człowieka w kontekście 
biznesu, społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, prawami człowieka; 

(j) Uczestniczenie w konferencjach i innych wydarzeniach innych organizacji w Polsce i 
zagranicą; 

(k) Aktywny udział w życiu publicznym w obszarze dotyczącym roli i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, między innymi poprzez udział w konsultacjach społecznych, w 
pracach ciał doradczych administracji publicznej; 

(l) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi 
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji; 

(m) Opracowywanie i publikowanie materiałów edukacyjnych, publikacji; 

(n) Udostępnianie materiałów edukacyjnych osobom zainteresowanym społeczną 
odpowiedzialnością przedsiębiorstw; 

(o) Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji; 

(p) Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania 
książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych oraz zakładania i prowadzenia 
platform internetowych; 

(q) Organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu 
podniesienie wiedzy na temat praw człowieka w kontekście biznesu oraz zmiany 
świadomości społecznej w tym zakresie; 

(r) Działania na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, wolności i praw 
obywatelskich, w tym wolności słowa, prawa do zrzeszania się, wolności badań 
naukowych, w zgodzie z najwyższymi standardami etycznymi;  

(s) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.  
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Rozdział III 

Majątek i zasady fundacji 

 

§ 6 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 1,000 PLN (słownie: tysiąc 
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

 

§ 7 

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: 

(a) Dotacji, subwencji, grantów; 

(b) Funduszy publicznych – państwowych, samorządowych, europejskich oraz środków z 
programów i organizacji międzynarodowych; 

(c) Darowizn, spadków, zapisów; 

(d) Dochodów z imprez lub zbiórek publicznych; 

(e) Dochodów z majątku Fundacji; 

(f) Dochodu z odsetek bankowych od środków pieniężnych Fundacji; 

(g) Dywidend i zysków z akcji i udziałów; 

(h) Wpływów z działalności gospodarczej Fundacji po zgłoszeniu Fundacji przez jej Zarząd 
do Rejestru Przedsiębiorców. 

2. Całość dochodów i zysków uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na 
jej działalność statutową. 

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we 
właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego. Fundacja może posiadać 
również rachunki bankowe oraz majątek za granicą.  

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania 
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa 
ewentualne długi spadkowe.  

 

§ 8 

Fundacja nie może podejmować działań polegających na: 
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1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 
członków/członkiń organów lub pracowników/pracownice Fundacji oraz osób, z którymi 
członkowie/członkinie organów oraz pracownicy/pracownice Fundacji 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 z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych 
dalej „osobami bliskimi”; 

2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków/członkiń organów lub 
pracowników/pracownice Fundacji 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. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków/członkiń organów lub 
pracowników/pracownic Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu 
statutowego; 

4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie/członkinie 
jej organów lub pracownicy/pracownice Fundacji oraz od ich osób bliskich, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

 

§ 9 

1. Władzami Fundacji są: 

a. Rada Fundacji. 

b. Zarząd Fundacji. 

2. W Fundacji może działać Rada Programowa.  

 

Rada Fundacji 

§ 10 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 Członków/Członkiń i jest wybierana na pięcioletnią 
kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej 
pracami. Można ponownie pełnić funkcję Członka/Członkini Rady po upływie kadencji.  

3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorki.  
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4. Członkiem/Członkinią Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za 
przestępstwo skarbowe.  

5. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorki. Następnych członków 
Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia 
składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji, spośród osób będących 
przedstawicielami instytucji wnoszących ważny wkład w propagowanie celów Fundacji, 
lub które same taki wkład wnoszą.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji, i przez to 
pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały 
podjętej większością 2/3 głosów pozostałych członków Rady Fundacji. Przepis ten nie ma 
zastosowania do Fundatorek.  

7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a) upływu kadencji, 

b) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego/ 
Przewodniczącej Rady, 

c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe, 

d) śmierci członka. 

8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie lub ze 
stosunkiem pracy z Fundacją.  

9. 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.  

 

§ 11 

Poza innymi sprawami wskazanymi w Statucie lub wynikającymi z przepisów prawa, do 
kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności: 

a) wytyczanie w porozumieniu z Zarządem Fundacji kierunków rozwoju Fundacji; 

b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, kontrola osiągania celów statutowych 
Fundacji, kontrola stanu majątkowego Fundacji oraz kontrola wykonywania przez 
Zarząd uchwał Rady Fundacji; 

c) zatwierdzanie rocznych planów i sprawozdań merytorycznych, i finansowych Zarządu 
z działalności Fundacji, oraz udzielanie Zarządowi absolutorium; 
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d) powoływanie i odwoływanie Prezesa/Prezeski Zarządu i członków Zarządu, z 
zastrzeżeniem, że skład pierwszego Zarządu Fundacji powołują Fundatorki; oraz 
ustalanie ich wynagrodzenia; 

e) wyrażanie zgody na podjęcie decyzji przez Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorek  o 
połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji; 

f)  wyrażanie zgody na zmiany w Statucie Fundacji przedstawiane przez Zarząd Fundacji. 

 

§ 12 

1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w Radzie 
Fundacji. 

2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji zwrot 
uzasadnionych i udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w 
spotkaniach Rady Fundacji i wykonywaniem zadań Rady Fundacji, w tym kosztów 
podróży.   

 

§ 13 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Fundacji z własnej 
inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie. 

3. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji jej 
Członkowie/Członkinie są powiadamiani w formie pisemnej, faksem, pocztą 
elektroniczną lub telefonicznie, co najmniej na 14 dni roboczych przed terminem 
posiedzenia.  

4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, podjętych na zebraniach lub w trybie 
obiegowym oraz przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, 
np. telefonicznie lub za pomocą programu Skype, w sposób umożliwiający porozumienie 
się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego 
przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość  uznaje się miejsce pobytu 
prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez 
wszystkich uczestniczących w nim Członków/Członkiń Rady Fundacji.  

5. O ile nie określono inaczej, uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w 
obecności lub przy udziale co najmniej połowy Członków/Członkiń Rady Fundacji. 
Uchwały w trybie obiegowym podejmowane są zwykłą większością głosów w terminie 7 
dni od poddania uchwały pod głosowanie. W razie równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady Fundacji.  
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6. Wszystkie głosowania Rady Fundacji są jawne, chyba, że któryś z jej Członków/Członkiń 
poprosi o utajnienie danego głosowania a Przewodniczący/Przewodnicząca wyrazi na to 
zgodę.  

7. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy 
Zarządu Fundacji, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego/Przewodniczącej lub 
przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze. 

8. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 
dni od daty zgłoszenia wniosku. 

9. Każdy z członków zwyczajnych Rady Fundacji dysponuje jednym głosem. 

10. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący/ Przewodnicząca lub 
Wiceprzewodniczący/ Wiceprzewodnicząca.  

11. W pisemnie uzasadnionych sytuacjach Członek/Członkini Rady Fundacji może wziąć 
udział w spotkaniu poprzez Pełnomocnika/Pełnomocniczkę. Jeden Pełnomocnik/ 
Pełnomocniczka może reprezentować jedną osobę.  

 

§ 14 

Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu 
Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.  

 

Zarząd Fundacji 

§ 15 

1. Zarząd Fundacji składa się przynajmniej z 1 (jednego) członka wybieranego na 5 (pięcio-) 
letnią kadencję.  

2. Skład pierwszego Zarządu Fundacji powołują Fundatorki. Członków Zarządu Fundacji na 
kolejne kadencje powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

3. Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa/Prezeskę Zarządu Fundacji. 
Prezes/Prezeska Zarządu Fundacji kieruje pracami Zarządu Fundacji, reprezentuje ją na 
zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu Fundacji. 

4. Zarząd Fundacji może powołać ze swego grona Wiceprezesa/Wiceprezeskę, 
Skarbnika/Skarbniczkę oraz Sekretarza Fundacji. 

5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, 
odwołania z funkcji lub śmierci członka Zarządu Fundacji. 

6. Funkcję Członka/Członkini Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną 
kadencję. 

7. Członkowie Zarządu Fundacji: 



9 

 

(a) Nie mogą być równocześnie aktywnymi członkami Rady Fundacji; 

(b) Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

8. Zarząd Fundacji lub jego poszczególni członkowie, w tym Prezes/Prezeska Zarządu, mogą 
być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej 
większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady.  

 

§ 16 

1. Zarząd Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Zarząd Fundacji zwołuje Prezes/Prezeska Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek 
jednej z Fundatorek zgłoszony na piśmie. 

3. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje się za pisemnym powiadomieniem wystosowanym 
minimum 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. O posiedzeniu muszą być 
powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.  

4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych na posiedzeniach Zarządu 
lub w trybie obiegowym oraz przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na 
odległość np. telefonicznie lub za pomocą programu Skype,  w sposób umożliwiający 
porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków/ członkiń. Za miejsce 
posiedzenia przeprowadzonego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na 
odległość  uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego 
posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim 
członków/członkiń. O ile nie określono inaczej, uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą 
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniach Zarządu. Uchwały w trybie 
obiegowym podejmowane są zwykłą większością głosów w terminie 7 dni od poddania 
uchwały pod głosowanie. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa/Prezeski 
Zarządu Fundacji. 

5. Posiedzenia są protokołowane. 

 

§ 17 

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Instytutu i reprezentuje Instytut na zewnątrz. Do 
kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw niezastrzeżonych w Statucie do 
kompetencji innych organów Instytutu. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności: 

(a) realizacja celów statutowych Fundacji; 

(b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 

(c) wytyczanie w porozumieniu z Radą Fundacji kierunków rozwoju Fundacji; 

(d) zarządzanie majątkiem Fundacji; 

(e) pozyskiwanie środków na działalność Fundacji; 
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(f) opracowywanie i uchwalanie wieloletnich strategii i planów działania Fundacji,  

(g) opracowywanie i uchwalanie rocznych programów działalności Fundacji; oraz 
rocznych planów finansowych; 

(h) dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez 
Fundację w celu osiągania jej celów statutowych zgodnie z misją Fundacji, 
programami działalności, Statutem oraz aktualnie obowiązującym prawem; 

(i) składanie właściwym organom sprawozdań wymaganych przez odrębne przepisy; 

(j) składanie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych; 

(k) wykonywanie uchwał Rady Fundacji; 

(l) przyjmowanie subwencji, darowizn i grantów; 

(m)  zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;  

(n) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy; 

(o) kontrola i nadzór nad pracownikami Fundacji oraz nad innymi wykonawcami 
przedsięwzięć realizowanych lub wspieranych przez Fundację oraz egzekwowanie 
skutecznej i terminowej realizacji postawionych przed nimi zadań; 

(p) tworzenie przyjaznych warunków pracy dla osób realizujących przedsięwzięcia i 
projekty Fundacji oraz dla wolontariuszy działających w związku z realizacją celów 
statutowych Fundacji;  

(q) tworzenie jednostek pomocniczych Fundacji; 

(r) sporządzanie regulaminów i innych wewnętrznych regulacji Fundacji; 

(s) zapewnianie Radzie Fundacji obsługi techniczno-organizacyjnej niezbędnej do 
wykonywania jej zadań statutowych; 

(t) udzielanie Członkom/Członkiniom Rady Fundacji na ich prośbę wyjaśnień oraz 
udostępnianie dokumentów i informacji dotyczących działalności Fundacji; 

(u) zgłaszanie Fundacji do Rejestru Przedsiębiorców; 

(v) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz 
o ich tworzeniu; 

(w) dokonywanie zmian w Statucie za zgodą Rady Fundacji; 

(x) podejmowanie decyzji za zgodą Fundatorek i Rady Fundacji o połączeniu z inną 
fundacją lub o likwidacji Fundacji; 

(y) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do 
kompetencji innych organów.   

 

§ 18 
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1. Członkowie Zarządu Fundacji, mogą pełnić swoje funkcje nieodpłatnie bądź odpłatnie i  
mogą być równocześnie pracownikami biura Fundacji, pracującymi na podstawie umów 
o pracę lub umów cywilnoprawnych, zawieranych na czas pełnienia przez nich funkcji 
członków Zarządu. O zatrudnieniu Prezesa/Prezeski, Wiceprezesa/ Wiceprezeski i 
Członków/Członkiń Zarządu Fundacji i wysokości ich wynagrodzenia decyduje Rada 
Fundacji na wniosek Zarzadu przyjęty w drodze uchwały. Umowy o pracę z członkami 
zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji. 

2. Zapis ust. 1 nie dotyczy umów o pracę i umów cywilnoprawnych zawieranych z 
Prezesem/Prezeską Zarządu, Wiceprezesem/Wiceprezeską Zarządu i innymi 
Członkami/Członkiniami Zarządu w ramach realizowanych projektów i grantów – o 
procedurze dotyczącej takich sytuacji zadecyduje w drodze uchwały Zarząd po 
konsultacji z Radą Fundacji  

 

Sposób reprezentacji 

§ 19 

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa 
Prezes/Prezeska Zarządu samodzielnie, jednoosobowo, tak w przypadku czynności 
nieprzekraczających jak i przekraczających zakres zwykłego zarządu. 
Wiceprezes/Wiceprezeska Zarządu składa oświadczenia woli w imieniu Fundacji 
samodzielnie w odniesieniu do czynności nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu, 
do kwoty 10 000 PLN. W przypadku Zarządu jednoosobowego zarówno w odniesieniu do 
czynności nieprzekraczających jak i przekraczających zakres zwykłego zarządu wystarczy 
oświadczenie woli jednego Członka Zarządu. 

2. W sprawach zwykłego zarządu, w tym w sprawach majątkowych, których wartość nie 
przekracza 5000 zł. oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogą składać także dwaj 
Członkowie/Członkinie Zarządu działający łącznie.  

3. Zarząd może udzielać na podstawie uchwały Zarządu pełnomocnictw ogólnych lub 
szczególnych do podjęcia określonych działań i składania oświadczeń woli w imieniu 
Fundacji przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo to może być w każdym czasie cofnięte. 

4. Fundację na zewnątrz reprezentuje Prezes/Prezeska Zarządu lub 
Wiceprezes/Wiceprezeska Zarządu lub członkowie Zarządu upoważnieni przez 
Prezesa/Prezeskę  Zarządu.” 

Rada Programowa 

§ 20 

1. Zarząd Fundacji może powołać w drodze uchwały Radę Programową Fundacji, o 
uprawnieniach opiniodawczych i inicjatywnych. Zarząd posiada prawo powoływania i 
odwoływania członków Rady Programowej, spośród osób, których kompetencje i 
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autorytet są istotne ze względu na działalność Fundacji, bądź wspierające działalność 
Fundacji i jej cele. 

2. Członkowie Rady Fundacji mogą być jednocześnie członkami Rady Programowej.  

 

Rozdział V 

Działalność Fundacji  

 

§ 21 

Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność nieodpłatną, odpłatną i 
gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 22 

Działalność nieodpłatna może polegać w szczególności na:  

a) przeprowadzeniu badań naukowych oraz przygotowywaniu opracowań i analiz, 
pozwalających na formułowanie wniosków dotyczących pożądanych, nowych 
rozwiązań w zakresie społecznej odpowiedzialności organizacji, w szczególności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki praw człowieka w 
kontekście biznesu; oraz udostępnianie ich do wiadomości opinii społecznej, 
ośrodkom opiniotwórczym, mediom oraz administracji publicznej; 

b) badaniu rynku i opinii publicznej; 

c) organizowaniu i realizacji konferencji, seminariów, odczytów, sympozjów, spotkań, 
wykładów, obozów edukacyjnych, warsztatów, szkoleń, seminariów, festiwali, 
wystaw, ekspozycji, targów i innych przedsięwzięć o charakterze oświatowym i 
popularyzatorskim z zakresu społecznej odpowiedzialności organizacji, w 
szczególności przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki praw 
człowieka w kontekście biznesu; 

d) prowadzeniu edukacji w zakresie praw człowieka i praw pracowniczych w kontekście 
biznesu, społecznej odpowiedzialności organizacji, edukacji globalnej i rozwojowej, 
jak również edukacji konsumenckiej dzieci i młodzieży oraz dorosłych; 

e) organizowaniu i prowadzeniu szkoleń i doradztwa w zakresie społecznej 
odpowiedzialności, w szczególności w zakresie praw człowieka w kontekście biznesu 
dla podmiotów zainteresowanych społeczną odpowiedzialnością biznesu i prawami 
człowieka oraz odpowiedzialną produkcją i konsumpcją; 

f) udział w konsultacjach społecznych oraz pracach ciał doradczych i innych jednostek 
wspierających pracę administracji publicznej; 

g) opracowywaniu oraz publikowaniu materiałów edukacyjnych i informacyjnych; 
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h) prowadzeniu działalności wydawniczej, poligraficznej i promocyjnej; 

i) tworzeniu i udostępnianiu baz danych podmiotów zaangażowanych w społeczną 
odpowiedzialność biznesu oraz odpowiedzialną produkcję i konsumpcję; 

j) działaniach marketingowych na rzecz promocji znaków i systemów certyfikacji 
dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu oraz odpowiedzialnej produkcji i 
konsumpcji; 

k) współpracy z innymi podmiotami, krajowymi i międzynarodowymi, o podobnym 
profilu działania;  

l) inicjowanie tworzenia koalicji organizacji działających na rzecz zwiększenia 
świadomości i wprowadzenia konkretnych rozwiązań w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw.  

 

§ 23 

Działalność odpłatna może polegać w szczególności na:  

a) przygotowywaniu opracowań i analiz; 

b) badanie rynku i opinii publicznej; 

c) przeprowadzeniu badań naukowych; 

d) organizowaniu i realizacji konferencji, seminariów, odczytów, sympozjów, spotkań, 
wykładów, obozów edukacyjnych, warsztatów, szkoleń, seminariów, festiwali, 
wystaw, ekspozycji, targów i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze z zakresu 
społecznej odpowiedzialności organizacji, w szczególności przedsiębiorstw, ze 
szczególnym uwzględnieniem problematyki praw człowieka w kontekście biznesu; 

e) prowadzeniu edukacji w zakresie praw człowieka i praw pracowniczych w kontekście 
biznesu, społecznej odpowiedzialności organizacji, edukacji globalnej i rozwojowej, 
jak również edukacji konsumenckiej dzieci i młodzieży oraz dorosłych; 

f) organizowaniu i prowadzeniu szkoleń i doradztwa w zakresie społecznej 
odpowiedzialności, w szczególności w zakresie praw człowieka w kontekście biznesu 
dla podmiotów zainteresowanych społeczną odpowiedzialnością biznesu i prawami 
człowieka oraz odpowiedzialną produkcją i konsumpcją; 

g) opracowywaniu oraz publikowaniu materiałów edukacyjnych i informacyjnych; 

h) prowadzeniu działalności wydawniczej, poligraficznej i promocyjnej; 

i) tworzeniu i udostępnianiu baz danych podmiotów zaangażowanych w społeczną 
odpowiedzialność biznesu oraz odpowiedzialną produkcję i konsumpcję; 

j) działaniach marketingowych na rzecz promocji znaków i systemów certyfikacji 
dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu oraz odpowiedzialnej produkcji i 
konsumpcji; 



14 

 

§ 24 

Pomocniczo, dla uzyskiwania środków mających wspomagać realizację celów statutowych 
Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w 
następującym zakresie: 

a) działalność szkoleniowa; 

b) działalność konsultacyjna i doradcza; 

c) działalność związana z organizacją konferencji i sympozjów, targów i wystaw, 
koncertów; 

d) działalność marketingowa na rzecz promocji znaków i systemów certyfikacji; 

e) reklama; 

f) działalność wydawnicza;  

g) drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią; 

h) reprodukcji zapisanych nośników informacji; 

i) działalność związana z produkcją i dystrybucją wyrobów promujących rozwój 
zrównoważony, wytworzonych w sposób odpowiedzialny społecznie i środowiskowo; 

j) badanie rynku i opinii publicznej; 

k) badania naukowe i prace rozwojowe; 

l) działalność w zakresie turystyki.  

 

§ 25 

1. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację wymaga uchwały 
Zarządu i zgłoszenia do Rejestru Przedsiębiorców. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie, jako dodatkową 
w stosunku do działalności statutowej.  

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w 
odrębnych przepisach z uwzględnieniem postanowień powyższych.  

 

§ 27 

Fundacja może zawiązywać i uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i cywilnego. 

 

§ 28 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową według zasad 
przewidzianych przez przepisy podatkowe. Rok obrotowy Fundacji trwa od 1 stycznia do 31 
grudnia. 
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Rozdział VI 

Łączenie Fundacji, Zmiana Statutu Fundacji 

§ 29 

1. Decyzje w sprawie zmian statutu Fundacji oraz połączenia Fundacji z inną fundacją 
podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorek oraz Rady Fundacji z zachowaniem 
przepisów prawa. 

2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została 
ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.  

3. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 
zmianie cel Fundacji.  

Rozdział VII 

Likwidacja Fundacji 

§ 30 

1. Fundacja może zostać zlikwidowana w razie osiągnięcia celów, dla których została 
ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji. 

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorek i Rady 
Fundacji. 

3. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni Prezes/Prezeska Zarządu Fundacji 
bądź inna osoba wyznaczona przez Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji. 

4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele 
pożytku publicznego innym, wskazanym w uchwale przez Radę Fundacji organizacjom 
pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele 
statutowe zbliżone są do celów Fundacji. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 31 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji. 

 

§ 32 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa 
regulujące działalność fundacji. 

 


