Fundacja
WOLNEJ MYŚLI
Statut
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wolnej Myśli, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez
Mariusza Gawlika, Michała Przecha i Andrzeja Koraszewskiego zwanych dalej Fundatorami,
aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Dorota Tyczyńska-Grzeszczyk, Iwona Krupińska s.c.
w Warszawie, pod numerem repertorium A 271/2009, działa na podstawie przepisów ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991, Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla
właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
5. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
6. Dla wykonywania swych zadań statutowych fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki
terenowe.
7. Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony.
8. Fundacja używa znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek
i chronionego prawem.
II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
9. Celami Fundacji są:
a) Wspieranie procesu edukacji społecznej poprzez upowszechnianie i umacnianie
samodzielnego i krytycznego myślenia, rozumowego i naukowego poznawania
i wyjaśniania otaczającego świata oraz popularyzację metody i wiedzy naukowej.
b) Rozwój świadomości obywatelskiej, postaw demokratycznych, zaangażowania
społecznego i obywatelskiego.
c) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka i swobód obywatelskich,
w szczególności rozwijanie postaw tolerancyjnych, zwalczanie uprzedzeń i wspieranie idei
społeczeństwa otwartego.
d) Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym medycznym
i opiekuńczym.
e) Niesienie pomocy finansowej i rzeczowej osobom potrzebującym, zarówno osobom
fizycznym jak i prawnym.
10. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Wspieranie i finansowanie działalności i rozwoju portalu internetowego
http://www.racjonalista.pl

b) Działalność wydawniczą.
c) Organizowanie wykładów, seminariów, warsztatów i konferencji tematycznie związanych
z celami statutowymi Fundacji.
d) Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.
e) Organizowanie akcji i kampanii społecznych i informacyjnych.
f) Przyznawanie stypendiów naukowych dla młodzieży.
11. Fundacja może współdziałać z osobami, podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi
prowadzącymi działalność w zakresie objętym działalnością Fundacji.
12. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych w obszarach działalności zbieżnych z celami Fundacji.
III. MAJĄTEK FUNDACJI
13. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
14. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków i zapisów;
b) dochodów z majątku Fundacji;
c) dotacji i subwencji oraz innych nieodpłatnych przysporzeń;
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
e) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
15. Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczone są wyłącznie na realizację celów
statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
16. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
17. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji. 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, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
18. Osoby fizyczne lub prawne z kraju i zagranicy, które dokonują na rzecz fundacji darowizny lub
subwencji o wartości co najmniej 5000 zł (pięć tysięcy złotych) stają się sponsorem fundacji.
19. Osoby fizyczne lub prawne, które w inny sposób przyczyniają się do realizacji celów
fundacji również mogą stać się sponsorami fundacji.

IV. ORGANY FUNDACJI
20. Organami Fundacji są Zarząd i Rada Fundacji.
ZARZĄD FUNDACJI
21. Organem uprawnionym do powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji jest
Zarząd Fundacji.
22. Pierwszy Zarząd zostaje powołany niniejszym Statutem.

23. Zarząd Fundacji składa się z 1-5 członków,
24. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
25. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem ustalonym
w regulaminie zatwierdzonym przez Radę Fundacji.
25. W skład pierwszego Zarządu zostaje powołany:
- Mariusz Gawlik – Prezes Zarządu
- Michał Przech
- Andrzej Koraszewski
26. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej
udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
27. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
28. Do zakresu działań Zarządu należą wszelkie czynności nie zastrzeżone przez niniejszy Statut
do wyłącznej kompetencji Fundatorów lub Rady Fundacji, a w szczególności:
a) podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji i jej rozwój;
b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
c) przedkładanie bilansów i sprawozdań Fundatorom i Radzie Fundacji;
d) reprezentowanie Fundacji w kraju i zagranicą;
e) uchwalanie programów działania oraz planów finansowych Fundacji;
f) zakładanie spółek handlowych, cywilnych, stowarzyszeń i innych organizacji o charakterze
społecznym lub gospodarczym;
g) ustalanie wysokości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników
Fundacji;
h) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie i likwidacji Fundacji.
29. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do wykonywania poszczególnych czynności lub
określonego rodzaju czynności.
30. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej większości głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
31. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż przynajmniej raz
w roku.
32. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia
woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
RADA FUNDACJI
33. Rada Fundacji jest organem kontrolnym, inicjatywnym i doradczo-opiniującym Fundacji
w sprawach Fundacji przekazanych do rozpatrzenia przez Zarząd Fundacji lub podejmowanych
z własnej inicjatywy.
34. Opinie Rady Fundacji mają na celu zapewnienie właściwej realizacji celów Fundacji i woli
Fundatorów.
35. W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy, sponsorzy oraz inne osoby powołane przez
Fundatorów.

36. Fundator jest stałym członkiem Rady Fundacji, chyba że pełni funkcję członka Zarządu
Fundacji.
37. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa,
odwołania przez Zarząd Fundacji lub śmierci członka Rady.
38. Funkcje członków Rady Fundacji są wykonywane honorowo i bez wynagrodzenia.
39. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom
Rady.
40. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 lata.
Są protokołowane.
41. Protokoły z posiedzeń Rady Fundacji są przechowywane przez okres 20 lat od chwili ich
odbycia.
42. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów;
w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
43. Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie kontroli nad realizacją celów fundacji.
44. Do zadań Rady Fundacji należy ponadto:
a) rozpatrywanie i opiniowanie programów działania Fundacji, rocznych planów finansowych
Fundacji i sprawozdań z działalności Fundacji;
b) proponowanie Zarządowi kierunków i metod działania Fundacji;
c) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu oraz podpisywanie z nimi stosownych umów;
d) proponowanie kandydatów na nowych członków Rady Fundacji;
e) wskazywanie kandydatów, którym Fundacja może przyznać tytuł „Dobroczyńcy Wolnej
Myśli” za szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Fundacji;
f) proponowanie zmian Statutu.
45. Nie może być łączona równocześnie funkcja członka Zarządu Fundacji i Rady Fundacji w tej
samej Fundacji.
46. Rada Fundacji podejmuje działalność, jeśli w jej pracach może brać udział co najmniej 5 osób.
W innym razie jedynym organem fundacji staje się zarząd.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
47. Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za
zobowiązania Fundacji.
48. Zmiana statutu nie może naruszać w istotny sposób celów Fundacji.
49. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji.
50. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
51. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec
wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

52. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
53. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji.
54. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji.

