STATUT
INSTYTUT PRAWA I SPOŁECZEŃSTWA
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
1. Fundacja pod nazwą Instytut Prawa i Społeczeństwa ustanowiona przez Łukasza Bojarskiego,
Agatę Wacławik-Wejman, Filipa Wejmana i Grzegorza Wiaderka (zwanych dalej Fundatorami),
aktem notarialnym przed notariuszem Tomaszem Kotem w kancelarii notarialnej w Krakowie
przy ul. Topolowej 11, numer repertorium A 12780 dnia 5 listopada 2008 r. działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z
późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja używa wersji angielskiej nazwy Institute for Law and Society.
3. Nazwa Fundacji może zostać zmieniona tylko uchwałą Fundatorów.
Art. 2
Fundacja posiada osobowość prawną i działa przez ustanowione w Statucie organy.
Art. 3
1. Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.
2. Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony.
Art. 4
Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw
sprawiedliwości.
Art. 5
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania
celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami.
3. Dla realizacji zadań statutowych, Fundacja może tworzyć placówki terenowe.
Art. 6
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek bądź fundacji.
2. Fundacja realizuje swoje zadania także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających
organizacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.
3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu
podejmują Fundatorzy.
ROZDZIAŁ II
CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
1

Art. 7
1. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa w zakresie wzrostu instytucjonalnego,
polityki prawa i nowoczesnych regulacji.
2. Cel Fundacji może zostać zmieniony tylko uchwałą Fundatorów.
Art. 8
Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1.

Działalność nieodpłatną pożytku publicznego:
1) Badania i analizy regulacji prawnych i reform prawnych w Polsce i na świecie;
2) Opracowywanie i promowanie propozycji zmian regulacji;
3) Działalność doradczą;
4) Informowanie opinii publicznej o potrzebach zmian prawnych;
5) Wspieranie rozwoju edukacji prawniczej;
6) Działalność rzeczniczą, w tym przygotowywanie analiz i opinii prawnych w
sprawach istotnych dla interesu publicznego;
7) Organizowanie konferencji, wykładów, szkoleń i prezentacji;
8) Współpracę z naukowcami, ekspertami i jednostkami badawczymi;
9) Współpracę z rządem,
przedsiębiorcami;

samorządami,

organizacjami

pozarządowymi

oraz

10) Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących badania
i analizy regulacji prawnych oraz podmiotów przygotowujących propozycje zmian
regulacji prawnych;
11) Działalność wydawniczą, informacyjną, edukacyjną, popularyzatorską, programy
stypendialne.
2.

Działalność odpłatną pożytku publicznego:
1) Działalność wydawniczą, edukacyjną, badawczą i szkoleniową;
2) Świadczenie usług doradczych;
3) Organizację wydarzeń edukacyjnych.
Art. 9

W ramach realizacji swoich zadań Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do
postępowań toczących się przed organami sprawiedliwości oraz organami administracyjnymi w
charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących
przepisach prawa.
Art. 10
Fundacja realizuje swoje zadania także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających
fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
Art. 11
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1000 zł (słownie: tysiąc
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złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundację w trakcie jej działania.
Art. 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
Art. 13
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
1) Darowizn, spadków, zapisów;
2) Grantów, dotacji i subwencji osób trzecich;
3) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4) Odsetek bankowych;
5) Dochodów z majątku Fundacji, a w szczególności dochodów z najmu oraz
inwestycji w udziały w spółkach i w instrumenty finansowe (np. obligacje,
jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne,
akcje).
2. Przychody Fundacji pochodzą z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Art. 14
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową pożytku publicznego.
Art. 15
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków Zarządu Fundacji, Rady Nadzorczej Fundacji, Rady Programowej Fundacji,
Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim 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. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, Rady
Nadzorczej Fundacji, Rady Programowej Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich Osób Bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to
następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, Rady
Nadzorczej Fundacji, Rady Programowej Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich Osób Bliskich
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może nabywać na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, Rady Nadzorczej, Rady Programowej Fundacji,
pracownicy Fundacji, oraz ich Osoby Bliskie.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI
Art. 16
1. Organami Fundacji są Zarząd i Rada Nadzorcza.
3

2. Fundatorzy mogą powołać ponadto w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów,
Radę Programową.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz pozostawać w stosunku pracy z
Fundacją, o ile Rada Nadzorcza podejmie stosowną uchwałę. Wysokość wynagrodzenia
określa Rada Nadzorcza.
4. W braku odmiennej decyzji Fundatorów, członkowie Rady Nadzorczej i Rady Programowej
nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów. Fundatorzy mogą
zadecydować o zwrocie poniesionych i uzasadnionych kosztów związanych z pełnieniem
funkcji w Radzie Nadzorczej i Radzie Programowej.
5. Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
6. Nie wolno łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Rady Nadzorczej lub Rady
Programowej.
7. Do czasu powołania Rady Nadzorczej, określone statutem kompetencje tego organu przysługują
Fundatorom.
8. Fundatorzy podejmują uchwały zwykłą większością głosów. Do ważności uchwały wymagane
jest oddanie głosu przez co najmniej trzech Fundatorów.
9. Uchwały Fundatorów mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Zarząd Fundacji
Art. 17
1. Zarząd składa się z od jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.
2. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani na łączną trzyletnią kadencję.
3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą w każdej chwili zostać odwołani przez Fundatorów.
Art. 18
Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji wskazywany spośród członków Zarządu
przez Fundatorów.
Art. 19
Prezes Zarządu Fundacji z grona członków Zarządu Fundacji może wyznaczyć wiceprezesów.
Art. 20
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W szczególności, Zarząd Fundacji:
1) Opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy Fundacji;
2) Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
3) Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
4) Przyjmuje granty, subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
5) Ustala wielkość zatrudnienia, wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników
Fundacji oraz warunki pracy i płacy pracowników Fundacji;
6) Może wystąpić z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie Fundacji.
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3. Decyzja o przystąpieniu Fundacji do spółek i fundacji wymaga zatwierdzenia przez Radę
Nadzorczą.
Art. 21
Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest każdy członek zarządu
działający jednoosobowo.
Art. 22
1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności
uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub
wiceprezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Art. 23
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
Rada Nadzorcza Fundacji
Art. 24
1. Fundatorzy powołują Radę Nadzorczą jako organ nadzorczy Fundacji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Fundatorów.
3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 5 osób powoływanych na łączną pięcioletnią
kadencję.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatorów.
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z
nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej.
Art. 25
1. Do Rady Nadzorczej należy:
a) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
b) nadzór nad działalnością Fundacji oraz realizacją celów działania Fundacji,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie
absolutorium członkom Zarządu Fundacji,
d) (wykreślony)
e) zatwierdzanie decyzji o przystąpieniu Fundacji do spółek i fundacji.
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty
Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku
Fundacji.
Art. 26
Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który
spośród pozostałych członków Rady Nadzorczej może wskazać Wiceprzewodniczącego.
Art. 27
1. Rada Nadzorcza pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji
lub Wiceprzewodniczącego.
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2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenia w razie potrzeby, jednak nie rzadziej
niż jeden raz w roku.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Art. 28
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych
uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos
Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.
Art. 29
Każdy członek Rady Nadzorczej ma jeden głos.
Art. 30
1. Do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele
organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w pkt 1 w posiedzeniach Rady Fundacji ma charakter doradczy.
Rada Programowa Fundacji
Art. 31
1. Zarząd może powołać Radę Programową Fundacji.
2. Rada Programowa jest organem doradczym Fundacji.
3. Członkowie Rady Programowej są powoływani i odwoływani przez Zarząd.
Art. 32
Do Rady Programowej należy:
1)

Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;

2)

Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

3)

Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji.
Art. 33

Spośród członków Rady Programowej Zarząd wskazuje jej Przewodniczącego.
Art. 34
1. Rada Programowa pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub Zarząd.
2. Przewodniczący Rady Programowej zwołuje jego posiedzenia w razie potrzeby.
3. W posiedzeniach Rady Programowej obowiązani są uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu
Fundacji.
ROZDZIAŁ V
ZMIANY STATUTU
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Art. 35
Zmiany Statutu, w tym zmiana nazwy bądź celu Fundacji, wymagają uchwały Fundatorów podjętej
zwykła większością głosów.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 36
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w
razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji. Fundacja podlega likwidacji w
sposób określony w niniejszym statucie.
2. Likwidatorami fundacji zostają członkowie zarządu, chyba że Fundatorzy postanowią inaczej.
3. Środki majątkowe pozostające po likwidacji Fundacji zostaną przekazane na cel zbieżny z celem
działalności Fundacji.
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