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STATUT FUNDACJI  

GLOBAL POLITICAL NETWORK 

 

§ 1 

1. Fundacja nosi nazwę: „FUNDACJA GLOBAL POLITICAL NETWORK” i w dalszych 

częściach niniejszego statutu zwana jest „Fundacją”. 

2. Fundacja została ustanowiona w dniu 23 września 2019 roku przez: panią Karolinę 

Zbytniewską  zwaną dalej „Fundatorką”.  

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

U.84.21.97 z późn. zm.) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz 

postanowień niniejszego Statutu. 

4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

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

w wybranych językach obcych. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.  

2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie 

określonym obowiązującymi przepisami. 

 

§ 3 

1. Fundacja działa w celu:  

a) dostarczanie obywatelom, politykom, ekspertom, dziennikarzom, samorządowcom 

i przedsiębiorcom rzetelnej wiedzy i analiz;  

b) zapewnienie obywatelom, politykom, ekspertom, dziennikarzom, samorządowcom 

i przedsiębiorcom forum wymiany wiedzy i poglądów; 

c) wspieranie państw oraz podmiotów aktywnych i potencjalnie aktywnych 

politycznie i gospodarczo w Rzeczpospolitej, państwach bałtyckich i państwach 

Europy Środkowo-Wschodniej, poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy i analiz 

politykom, ekspertom, dziennikarzom, samorządowcom, przedsiębiorcom, tak aby 

mogli lepiej zrozumieć specyfikę i potrzeby krajów i instytucji (potencjalnie) 

partnerskich; 

d) wspieranie liberalnej demokracji opartej na rzetelnej i bezstronnej informacji na 

temat sytuacji w kraju, regionie, także w kontekście globalnym, tak by obywatele 

mogli podejmować doinformowane decyzje wyborcze, zaś politycy mogli 

kształtować politykę i prawo adekwatnie do rzetelnego rozpoznania status quo; 

e) upowszechnianie idei współpracy między państwami, regionami, samorządami, ale 

też między podmiotami niepublicznymi reprezentujące różne państwa i regiony; 

f) wspieranie gospodarki społecznej opartej na wiedzy; 

g) wspomaganie spójności społecznej między państwami i obywatelami 

Rzeczpospolitej, regionu i całej Europy; 
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h) wspieranie nauki, edukacji, kultury i sztuki oraz aktywności społecznej; 

i)  integrowanie inicjatyw i projektów politycznych oraz społecznych celem zwiększania 

ich efektywności; 

j) wspieranie dialogu poprzez Integrowanie środowisk reprezentujących odmienne 

poglądy, a także wywodzących się z różnych państw; 

k) wspieranie inkluzywnego społeczeństwa opartego na wiedzy i tolerancji 

wynikającej z wiedzy;  

l)  wspieranie równości między ludźmi; 

m) wspieranie samorządności oraz działanie na rzecz jej doskonalenia; 

n) ewaluacja podejmowanych inicjatyw publicznych i prywatnych. 

2. Powyżej wskazane cele Fundacja realizuje poprzez:  

- prowadzenie działalności naukowo-badawczej; 
- promocja wiedzy; 
- organizowanie i prowadzenie międzyśrodowiskowej wymiany naukowej;  
- prowadzenie działalności w zakresie publikacji i wydawnictwa; 
- prowadzenie działalności w zakresie produkcji audiowizualnej; 
- gromadzenie środków finansowych na realizację celów; 
- działalność w zakresie wymiany międzynarodowej; 
- uczestnictwo w pracach organizacji krajowych i międzynarodowych; 
- prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej; 
- organizowanie seminariów, kursów i konferencji; 
- prowadzenie warsztatów, sympozjów oraz innych wydarzeń edukacyjnych;  
- prowadzenie wymian międzyregionalnych i międzykrajowych dla dziennikarzy, 

ekspertów, przedsiębiorców i polityków; 
- fundowanie stypendiów oraz udzielanie wsparcia finansowego dla inicjatyw o 

charakterze twórczym, edukacyjnym, prospołecznym lub naukowo-badawczym. 
3. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać 

z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów 

statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia merytorycznego, 

organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo 

pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. 

4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i 

przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości 

oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i 

na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności 

gospodarczej Fundacji jest:  

a) Pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności bieżącej 

b) Pozyskiwanie środków na rozwijanie działalności 

6. W celu pozyskania dodatkowych środków na działalność statutową Fundacja może 

samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, bezpośrednio lub prze 

wyodrębnione jednostki organizacyjne lub we współpracy z innymi podmiotami. 
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§ 4 

1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski oraz dozwolone zapisami prawa 

przychody (w tym: darowizny, dotacje, spadki, odsetki od lokat kapitałowych), 

nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w trakcie jej istnienia. 

2. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z: dotacji, grantów, subwencji i innego 

rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i 

zagraniczne osoby fizyczne i prawne, w tym spadków, zapisów, darowizn, prowadzonej 

działalności gospodarczej, wpływów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych 

przez Fundację, wpływów z odsetek bankowych, dochodów z majątku Fundacji, 

wpływów z tytułu odpisów podatkowych osób fizycznych przeznaczanych przez te 

osoby na wsparcie organizacji pożytku publicznego. 

3. Fundacja w ramach posiadanych aktywów może również tworzyć fundusze celowe. Do 

utworzenia funduszu celowego potrzebna jest uchwała Rady Fundacji określająca 

źródła dochodów funduszu i ich przeznaczenie.  

4. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy 

kończy się 31 grudnia 2020 roku.  

5. Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na realizację statutowych celów Fundacji. 

6. Majątek początkowy Fundacji, w całości przekazany przez Fundatorkę, stanowi 

fundusz założycielski w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). 

7. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają 

być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu 

środków majątkowych w drodze darowizny nie towarzyszy określenie celu ich 

wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 

8. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. 

9. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, 

jednorazowych lub łącznych, jak również wspierają Fundację w inny sposób, mogą 

uzyskać uchwałą Zarządu Fundacji tytuł „Mecenasa Fundacji”. 

10. Tytuł „Mecenasa Fundacji” ma charakter osobisty, niepodzielny i niezbywalny. 

 

§ 5 

1. Organami Fundacji są: 

a) Zarząd Fundacji, dalej zwany Zarządem; 

b) Rada Fundacji, dalej zwana Radą. 

2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu 

działania Zarządu należą wszystkie sprawy Fundacji, w szczególności w zakresie:  

a) prowadzenia działalności statutowej i finansów Fundacji; 

b) przygotowywanie rocznych i wieloletnich kierunków i programów działania 

Fundacji; 

c) sprawowania zarządu majątkiem Fundacji; 
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d) ustalania wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków na 

wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji; 

e) przygotowywania rocznych sprawozdań z działalności Fundacji w terminie nie 

późniejszym niż do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego; 

f) tworzenia i znoszenia zakładów, oddziałów i innych jednostek organizacyjnych 

Fundacji oraz przystępowania do organizacji mających cele działania zbieżne z 

celami Fundacji; 

g) dokonywania zmian w Statucie. 

3. Zarząd składa się od jednego do trzech członków. Członków Zarządu powołuje i 

odwołuje Fundatorka.  

4. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu 

Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy 

do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, uprawnionych jest dwóch członków 

Zarządu działających łącznie. 

5. Do ważności uchwał Zarządu wieloosobowego wymagana jest zwykła większość 

głosów oddanych. 

6. Stosunek pracy z osobami zatrudnionymi w Fundacji nawiązuje i rozwiązuje Prezes 

Zarządu. 

7. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

8. Do zakresu działań Rady należy: 

a) ocena działalności Zarządu; 

b) wykonywanie nadzoru i kontroli nad Fundacją, w tym ocena głównych kierunków 

działalności Fundacji; 

c) reprezentacja Fundacji w charakterze ekspertów Fundacji. 

9. Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji; 

b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

10. Rada może powołać Pełnomocnika Rady w celu nawiązania lub rozwiązania stosunku 

pracy z Prezesem Zarządu. 

11. Rada składa się od jednego do pięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady, który 

kieruje jej pracami. Przewodniczący jest wybierany przez Radę spośród jej członków. 

Pierwszych członków Rady powołuje Fundatorka. Spośród kandydatów wyłonionych w 

wyniku konsultacji z Fundatorką Rada może dokooptować nowego członka Rady lub, w 

przypadku ustania członkostwa w Radzie członka Rady, uzupełnić swój skład.  

12. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie 

rzadziej niż raz w roku. W posiedzeniach może uczestniczyć Fundatorka oraz osoba 

wyznaczona przez Zarząd do jego reprezentacji. 

13. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwał. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością 

głosów. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków 
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Rady. Każdy członek Rady ma jeden głos. W razie równej liczby głosów oddanych za i 

przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

14. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok poprzedni. 

 

§ 6  

1. Fundacja ulega rozwiązaniu w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku 

i po podjęciu stosownej uchwały przez Fundatorkę Fundacji na wniosek Zarządu 

Fundacji.  

2. Decyzję w sprawie o likwidacji Fundacji może podjąć również jej Fundator w razie 

ziszczenia się przesłanek z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 

(Dz. U.84.21.97 z późn. zm.). 

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 

ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U.84.21.97 z późn. zm.), 

instytucjom, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji. 

 

§7  

1. Dla realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji. 

3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 


