
Statut Fundacji 
Dialog – Fundacja Inicjatyw Obywatelskich

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1

1. Fundacja pod nazwą Dialog – Fundacja Inicjatyw Obywatelskich, zwana dalej Fundacją, 
ustanowiona przez Witolda Gawdę, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym 
przez notariusza Julitę Sobczyk w kancelarii notarialnej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 114 w dniu 
17 stycznia 2015 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu. 
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja  może  tworzyć  oddziały,  zakłady,  biura,  filie  i  inne  jednostki  organizacyjne,  a  także 
przystępować do spółek i innych fundacji.
4. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
5. Nazwa fundacji jest prawnie zastrzeżona. 
6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łomianki. 
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 3

Celem  Fundacji  jest  popieranie  inicjatyw  obywatelskich  i  podejmowanie  działań  na  rzecz  rozwoju 
społeczności lokalnych i demokracji obywatelskiej a w szczególności działalność:
1. edukacyjna, oświatowa i wychowawcza 
2. naukowa, naukowo-techniczna,
3. kulturalna, w zakresie  sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
4. kultury fizycznej i sportu,
5. ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
6. wspierania rozwoju gospodarczego, gospodarki przestrzennej i infrastruktury 
7. ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej 

§ 4
1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez nieodpłatne (art. 6 i 7 uoDPPioW):

1.1. działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości 
w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz 
przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego, 
1.2. działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i 
mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz 
propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności, 
1.3. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, 
organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych 
dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, 
ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i 
humanitarna), 
1.4. działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym 
wykluczeniem, 
1.5. współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, 
wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej, 
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1.6. programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu 
wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych oraz propagowaniu aktywności 
obywatelskiej, 

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatne (art. 6 i 8 uoDPPioW): 
2.1. działania doradcze, edukacyjne, oświatowe, wychowawcze i kształtujące postawy społeczne 
2.2. działania naukowe, popularyzujące naukę i technikę, przetwarzanie danych, 
programowanie
2.3. działania kulturalne, w zakresie  sztuki, organizacji i promocji działalności artystycznej 
działalności wydawniczej i medialnej
2.4. działania w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji i rozrywki,
2.5. działania w zakresie ochrony środowiska, ekologii, promocji zachowań ekologicznych
2.6. działania popularyzatorskie, organizacyjne i usługowe na rzecz rozwoju gospodarczego, 
prowadzenia działalności gospodarczej, zrównoważonej gospodarki przestrzennej i infrastruktury 
2.7. działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 
2.8. działania związane z organizacją imprez, konferencji, zakwaterowaniem, wyżywieniem i 
sprzedażą 

3. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, 
organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. 

4. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje 
polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji. 

5. 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. 

6. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji 
państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków. 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 5

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację. 
2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 2000 zł (dwa tysiące złotych).
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: 
3.1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora, 
3.2. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych, 
3.3. dochodów  z  aktywów,  nieruchomości  oraz  praw  majątkowych,  w  szczególności  papierów 

wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, 
3.4. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych, 
3.5. odsetek i depozytów bankowych, 
3.6. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

4. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 
4.1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków 

Władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Władz Fundacji lub 
pracownicy 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 zwane 
dalej „osobami bliskimi”, 

4.2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Władz Fundacji lub pracowników 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, 
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4.3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub 
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich 
chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji, 

4.4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Władz Fundacji lub 
pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub 
po cenach wyższych niż rynkowe. 

5. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową opisaną w § 3 i § 4.
§ 6

Fundacja  może  gromadzić  swoje  fundusze  w walucie  polskiej  oraz  w  walutach  obcych  we właściwych 
bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 7
1. Fundacja może prowadzić w kraju oraz poza jego granicami działalność gospodarczą w następującym 

zakresie, określonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
1.1. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

(72.20.z),
1.2. wydawanie książek (58.11.z),
1.3. pozostała działalność wydawnicza (58.19.z),
1.4. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.z),
1.5. przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 

działalność portali internetowych (63.1),
1.6. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.z),
1.7. pozostałe drukowanie (18.12.z),
1.8. badania rynku i opinii publicznej (73.20.z),
1.9. pozaszkolne formy edukacji (85.5),
1.10. reklama (73.1),
1.11. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.z),
1.12. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.z),
1.13. działalność organizacji profesjonalnych (94.12.z),
1.14. zakwaterowanie (55),
1.15. działalność usługowa związana z wyżywieniem (56),
1.16. działalność związana ze sportem (93.1),
1.17. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.z),
1.18. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.z),
1.19. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.z),
1.20. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.z),
1.21. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.z),
1.22. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (77.39.z),
1.23. działalność wspomagająca edukację (85.60.z),
1.24. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.z),
1.25. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.z),
1.26. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.z),
1.27. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 

powiązana (62.0),
1.28. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (82.99.z).
2. Warunkiem podjęcia działalności gospodarczej przez Fundację, jest podjęcie stosownej uchwały przez 

Zarząd Fundacji. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą 
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nie może być mniejsza niż 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) i zostanie dookreślona w uchwale Zarządu  
Fundacji.

3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód Fundacja przeznacza na 
realizację celów statutowych.

4. Czysty  zysk z  działalności  gospodarczej  przeznaczony jest  przez Zarząd Fundacji  na realizację celów 
Fundacji oraz pokrywanie kosztów jej działalności.

5. Środki pieniężne Fundacji lokowane są wyłącznie na rachunkach bankowych.

Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 8

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji
§ 9

1. Rada składa się z co najmniej dwóch członków. 
2. Członków pierwszego składu Rady powołuje i odwołuje Fundator. Następnych członków Rady na 
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje  Fundator, a  
w przypadku jego braku pozostali członkowie Rady
3. Odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków. 
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady,  
reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 
5. Członkowie Rady: 

5.1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu lub Fundatorem w 
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej, 
5.2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
5.3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady jedynie zwrot uzasadnionych 
kosztów udziału w posiedzeniach Rady. 

§ 10
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. 
2. Radę  Fundacji  zwołuje  Przewodniczący  Rady  z  własnej  inicjatywy  albo  na  wniosek  Zarządu, 
zgłoszony na piśmie.
3. Posiedzenie  Rady  może  być  zwołane  w  trybie  nadzwyczajnym  z  inicjatywy  Zarządu,  bądź  na 
pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o 
szczególnym charakterze.
4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów 
decyduje  głos  Przewodniczącego.  Rada  sprawując  swe  funkcje  może  korzystać  z  opinii  i  ocen 
powoływanych w tym celu specjalistów. 

§ 11
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Nadzór nad działalnością Fundacji. 
2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 
3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. 
4. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia. 
5. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu
6. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji. 
7. wyrażanie zgody na połączenie z inną fundacją oraz zmianę statutu Fundacji. 
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Zarząd Fundacji
§ 12

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych na czas nieoznaczony. Pierwszy skład 
Zarządu powołuje Fundator, kolejne powoływane i odwoływane są przez  Radę. W skład pierwszego  
Zarządu wchodzą Witold Gawda jako Prezes i Dariusz Dąbrowski jako Wiceprezes.
2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
2.1. uchwalanie rocznych planów finansowych, 
2.2. uchwalanie regulaminów, 
2.3. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, 
2.4. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich 

tworzeniu, 
2.5. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji, 
2.6. powoływanie Dyrektora Fundacji, określanie zakresu jego obowiązków i kompetencji oraz 

organizacji pracy biura, 
2.7. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia pracowników Fundacji z wyjątkiem 

ustalanie zasad zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu 
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach lub drogą obiegową przy wykorzystaniu środków 
elektronicznych, w formie uchwał lub decyzji – zwykłą większością głosów. 
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listem 
poleconym wysłanym na 7 dni przed odbyciem posiedzenia – o posiedzeniu muszą być powiadomieni 
wszyscy członkowie Zarządu. 
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do 
zadań Fundacji. 
5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie. 
6. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie sprawozdania: finansowe i merytoryczne za 
rok ubiegły w terminach określonych odrębnymi przepisami. 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 14

Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada (i)  z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu 
albo  (ii)  na  wniosek  Zarządu.  Rada  dokonuje  zmian  statutu  uchwałą  podjętą  bezwzględną  większością  
głosów  przy  obecności  co  najmniej  3/4  członków  Rady.  Zmiany  statutu  nie  mogą  dotyczyć  celów 
określonych w akcie założycielskim.

§ 15
1. Rada podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została 

ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 
2. Jeżeli Rada w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji 

przeprowadza Zarząd. 
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku 

publicznego innym, wskazanym przez Radę, organizacjom pożytku publicznego działającym na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji. 

Tekst jednolity 18.02.2015

Witold Gawda
    Fundator
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