STATUT FUNDACJI DOBREGO DIALOGU
z dnia 30 października 2017 r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Dobrego Dialogu” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez
Małgorzatę Ratajczyk–Dobrowolską i Pawła Dobrowolskiego, zwanych dalej Fundatorami,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dianę Dobromilską prowadzącą kancelarię
notarialną w Warszawie, w dniu 7 czerwca 2017 r., Repertorium A numer 1606/2017, działa
na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz.
U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W uzasadnionych przypadkach Fundacja może ustanawiać swoje oddziały, filie i
przedstawicielstwa.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia i
przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.
4. Fundacja może używać wyróżniającego znaku graficznego oraz odpowiednika swojej
nazwy w wybranych językach obcych.
5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
CELE FUNDACJI
§6
Celami Fundacji są:
1. rozwój dialogu społecznego i rozwiązywanie problemów społecznych;
2. rozwój i promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów i konfliktów, w
szczególności mediacji;
3. rozwój partycypacji społecznej, społeczeństwa obywatelskiego i działanie na rzecz
zrównoważonego rozwoju;

4. rozwój wspólnot lokalnych oraz pobudzanie aktywności społecznej, zawodowej i
kulturalnej obywateli, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5. zapobieganie konfliktom poprzez działanie w dziedzinie nauki, oświaty, wychowania,
kultury i sztuki;
6. przeciwdziałanie przemocy i wspieranie osób, w tym rodzin, w kryzysie.
§7
Fundacja realizuje swoje cele we wszystkich obszarach życia społecznego.
§8
Działalność statutowa Fundacji będzie finansowana przez Fundację. Fundacja realizuje swoje
cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
1. prowadzenie mediacji, negocjacji i konsultacji społecznych;
2. prowadzenie warsztatów i badań dotyczących partycypacji obywatelskiej oraz
wspieranie instytucji do partycypacyjnego podejmowania decyzji i wypracowywania
dokumentów;
3. prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych;
4. organizowanie spotkań, grup wsparcia, warsztatów, seminariów, szkoleń i konferencji;
5. prowadzenie działań animacyjnych na rzecz społeczności lokalnych i grup sąsiedzkich;
6. udzielanie wsparcia osobom w kryzysie;
7. działalność informacyjną, wydawniczą i promocyjną, w tym wydawanie i
opracowywanie publikacji (raportów, broszur, ekspertyz, książek);
8. współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w realizacji projektów
związanych z celami Fundacji.
MAJĄTEK FUNDACJI
§9
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 (słownie: dwa
tysiące) złotych przyznanej przez Fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację
w toku działania.
2. Dochody Fundacji pochodzić mogą:
a) z krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji i
grantów, w tym również pochodzących od Fundatorów,
b) ze zbiórek publicznych,
c) z odsetek od lokat kapitałowych oraz z dochodów z papierów wartościowych,
a także z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych,
d) z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości.
3. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów
statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
§ 10

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być
przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego
warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli
przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może
przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
§ 11
W Fundacji niedopuszczalne jest:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi ww. pozostają
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. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub
pracowników 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. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich.
4. Dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich
osoby bliskie.
ORGANY FUNDACJI
§ 12
1.Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd,
c) Fundatorzy.
2. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji w Radzie Fundacji i Zarządzie.
§ 13
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji we
wszystkich dziedzinach jej działalności i jest jej ciałem kontrolnym i doradczym
2. Rada składa się z trzech do siedmiu członków, w tym z Przewodniczącego Rady.
3. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, wybrany przez Radę spośród członków Rady.
4. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Członkowie
Rady mogą pełnić swoje funkcje przez więcej niż jedną kadencję.

5. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Rada ma prawo dokooptować
członków w granicach określonych w ust. 2, w drodze uchwały podjętej większością
2/3 głosów.
6. Członkowie Rady następnych kadencji powoływani są w ten sposób, że członków Rady
w granicach określonych w ust. 2. powołuje ustępująca Rada spośród kandydatów
zgłoszonych przez członków Rady. Każdy z członków Rady ma prawo zgłoszenia nie
więcej niż trzech kandydatur.
7. Członek Rady może być odwołany za działania niezgodne z przepisami prawa i
postanowieniami niniejszego Statutu, uchwałą Rady podjętą w głosowaniu tajnym,
zwykłą większością głosów.
8. Powołanie Rady nowej kadencji powinno nastąpić nie wcześniej niż na trzy miesiące
przed upływem bieżącej kadencji Rady i nie później niż w dniu jej upływu. Bieg kadencji
nowo wybranej Rady rozpoczyna się z datą upływu kadencji bieżącej Rady.
9. Mandat członka Rady wygasa z dniem upływu kadencji. Mandat członka Rady
powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
pozostałych członków Rady danej kadencji.
10. Mandat członka Rady wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze
składu Rady.
11. W celu realizacji swoich zadań Rada może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać
od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku i
kontroli finansowej Fundacji.
12. Na członków Rady nie mogą być powołane osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.
§ 14
1. Rada zbiera się co najmniej raz do roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek członka
Rady bądź na wniosek Zarządu. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady
posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady upoważniony przez
Przewodniczącego inny członek Rady.
3. Obrady Rady są protokołowane. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał w
głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek któregokolwiek z
członków Rady.
4. Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej członków
bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli postanowienia niniejszego Statutu
nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego
Rady.
5. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach. Rada może również podejmować uchwały
w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
§ 15
Oprócz spraw określonych w innych postanowieniach Statutu do zadań Rady należy:

1. ocena działalności pracy Zarządu,
2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,
3. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz rocznych i
wieloletnich planów finansowych Fundacji przedstawianych przez Zarząd,
4. zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd regulaminów przyznawania dotacji,
stypendiów i nagród w ramach programów realizowanych przez Fundację,
5. zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji i rocznego
sprawozdania finansowego Fundacji,
6. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
7. przyjmowanie rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka Zarządu.
§ 16
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków powoływanych w głosowaniu jawnym
przez Radę Fundacji, z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powołują
Fundatorzy.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes, wybrany przez Zarząd spośród jego członków.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem upływu kadencji, wskutek śmierci, rezygnacji
lub odwołania ze składu Zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie
kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady
danej kadencji.
7. Członek Zarządu zostaje odwołany przez Radę w razie długotrwałej choroby, skazania
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub istotnego naruszenia
postanowień Statutu.
8. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację na podstawie umowy o pracę
lub innego stosunku prawnego.
§ 17
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. Zarząd może również
podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Uchwały Zarządu są podejmowane przy obecności co najmniej połowy jego członków
zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
4. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Bieżące prace Zarządu organizuje Prezes Zarządu.
6. Zarząd może uchwalić regulamin Zarządu.

7. Zarząd co roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji obejmujące poprzedni rok kalendarzowy.
§ 18
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj
Członkowie Zarządu działający łącznie.
§ 19
Do kompetencji Zarządu należy:
1.
2.
3.
4.

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
realizowanie celów statutowych Fundacji,
opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz rocznych i
wieloletnich planów finansowych Fundacji,
5. powoływanie ciał doradczych (np. rad programowych) niebędących organami
Fundacji, określając w uchwale o powołaniu ich skład oraz sposób i zakres działania,
6. opracowanie regulaminu pracy Zarządu,
7. opracowanie regulaminów przyznawania dotacji, stypendiów i nagród w ramach
programów realizowanych przez Fundację,
8. zatrudnienie pracowników Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia,
9. wnioskowanie o zmianę Statutu,
10. wnioskowanie o połączenie z inną fundacją oraz o likwidację Fundacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20
Fundatorzy mogą wchodzić w skład organów Fundacji.
§ 21
Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
§ 22
Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić na podstawie jednomyślnej decyzji Fundatorów lub
uchwały Rady podjętej większością 2/3 głosów na wniosek Zarządu.
§ 23
1. Rada Fundacji podejmuje, na wniosek Zarządu, uchwałę o likwidacji Fundacji w razie
osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków
finansowych i majątku.
2. Jeżeli Rada Fundacji nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
3. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
b) wezwanie wierzycieli fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od
daty ogłoszenia,

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
d) sporządzanie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
e) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po
zaspokojenie wierzycieli,
f) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie
fundacji z rejestru, przekazanie dokumentów fundacji do archiwum państwowego.
4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki majątkowe, zostaną one przekazane innym
organizacjom, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

