
Statut

Fundacji Obserwatorium Zywej Kultury - Sie6 Badawcza

Tekst jednolity z dnia L9 marca 2015 r.

Postanowienia og6lne

$1

Fundacja pod nazwq,,Fundacja obserwatorium Zywej Kultury - Sie6 Badawcza" zwana dalej

FundacjQ zostata ustanowiona przez Fundator6w: aktem notarialnym - repertorium A

3g6412012 z p61niejszymi zmianami r dziala na podstawie przepis6w ustawy z dnia 6

kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity 1991 r. Dz.l). Nr 46, poz. 203 z p6Ln. zm.) oraz

niniejszego Statutu.
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1. Fundacja dzialanaobszatzeRzeczypospolitej Polskiej'

Z. Fundacja moze prow adzic dzialaLnoSi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej'

$3

Siedzib4 Fundacji jest miasto stoleczne Warszawa.

$4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczolry.

$s

WlaSciwym ministrem ze wzglgdu na zakres dzialalnoSci i cele Fundacji jest Minister

Kultury i Dziedzictwa Narodowego'

$6

Dla realizacji cel6w statutowych Fundacja moLe tworzy( oddzialy terenowe, zaldady, biura,

filie, przedstawicielstwa i inne jednostki orgaruzacyjne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz za

jej granicami.
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1. Fundacja moZe uZywac pieczgci z napisem ,,Fundacja Obserwatorium Zywej Kultury -
Siei Badawcza".

2. Fundacja moze uzyvva6 wyr6zniajqcego j4znaku graficznego'
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1. Fundacja moze ustanawiad stypendia, odznaki i medale honorowe oraz ptzyznawad \'l-
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nagrody i wyr6znienia za dziatalno6d w zakresie tworzenia wiedzy o kulturze osobom

ftzycznym i prawnym.

2. Fundacja moae ustanawiai stypendia, odznaki i rnedale honororve oraz przyznawai

nagrody i wyr6znienia za dzialalnoSd w zakresie tworzenia i wdrazania praktyk kulturainych

sluz4cych dobru wsp6lnemu spolecznoSci lokalnych na terenach objqtych dziaianiem

Fundacji.

3. Dzialama wymienione w $ 8 ust. 1 i 2 sq zastrzelone dla Rady Fundacji, b4d2.iako jej

inicjatywy, b4dZ w trybie zatwierdzania propozycj i ZarzqduFundacji.

Cele i zasady dzialania Fundacji

$e

Celem Fundacji jest:

1. prowadzenie interdyscyplinarnych badafl kultury rozumianej jako Srodowisko zyciar

wsp6lczesnego czlowieka; w tym w szczeg6lnoSci:

a) badafr spoleczefrstwa i kultury polskiej;

b) badaf wzajemnego oddziatywania kultury polskiej oraz kultur europejskiej i Swiatowej;

2. tworzenie technik i standard6w analitycznych, diagnostycznych oraz ewaluacyjnych w

zakresie badari spoiecznych i kulturowych;

3. rozwijanie teorii kultury i metodologii badafi kultury;

4. prowadzenie dziatan promuj4cych i upowszechniaj4cych wiedzE o kulturze i

spoleczeflstwie, w tym w zakresie edukacji kulturalnej i przy uzyciu nowoczesnych technik

teleinformacyjnych;

5. rozwijanie wsp6lpracy krajowej i miEdzynarodowej w zakresie badan kultury i

spoleczeflstwa, w szczegolnoSciprzezrozwijanie regionalnych sieci wsp6ipracy;

5. dzialalnoSd praktycznaw obszarze kultury, w tym sztuki oraz ochrony kultury;

7. dzialalnoS6 ekspercka w zakresie wiedzy o kulturze i spoleczef,stwie;

8. dostarczanie wiedzy i metod umozliwiajqcych prowadzenie racjonainej i nowoczesne-i

polityki kr"rlturalnej .
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1. Fundacja realizuje swoje cele przez'.

a) tworzenie, organizowanie i realizaqq interdyscyplinarnych oraz specjalistycznych

projekt6w badawczych;

b) organizowanie i koordynowanie prac zespolow badawczych powolyr,r,anych

Fundacjq:



1.

c) tworzenie, organizowanie, wsp6lorganizowanie i koordynowanie prac sieci

badaw czy ch kraj owych i miqdzynarodowych;

d) tworzenie, organizowanie i koordynacjq prac sieci korespondent6w Fundac.ji

zbierajqcych aktualne dane o kulturze;

e) prowadzenie dzialalnoSci szkoleniowej w zakresie edukacji kulturalne.i, tw6rczoSci

kulturalnej or az badai kultury i spoleczefrstwa;

0 popularyzacjE wiedzy o kulturze poptzez:

- prowadzenie specj alistycznego portalu internetowego ;

- dzialalno56 wydawniczq

- dzialalno56 wykladow4 i prelekcyjn6

g) wsp6lpracq w zakresie opisanym powyzej z innymi organizacjami i ruchami

spolecznymi, instytucjami kultury, wladzami samorz4dolyymi i paistwo\\ymi.
' mediami i innymi podmiotami, kt6rych cele sq zbiezne z celami Fundac.ji.

Dzialama Fundacji wskazane w pkt. 1 realizowane se w ramach dzialalnoSci statutowej

nieodplatnej i dziaialnoSci statutowej odplatnej, w rozumieniu przepis6w ustar.vy o

dziaialnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

Realizacja cel6w Fundacji finansowana jest z majqtku i z dochod6w uzyskanych przez

Fundacj E, na zasadach pr zewidziany ch w niniej szym statuc ie.

Maj4tek i dochody Fundacji
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Majqtek Fundacji stanowi kapital, na kt6ry skladaj4 sig Srodki finansowe okreSlone w

akcie zalo?ycielskim ustanawiaj4cym Fundacj g, a takle ruchomoSci, nieruchomoSci oraz

inne prawa majqtkowe i Srodki finansowe uzyskane przez Fundacjq.

Na realizacjE celow Fundacji Fundatorzy ptzeznaczyli kwotq 3.000,00 PLN (slownie:

trzy ty siqce ztotych) zw anqfunduszem zalozy c iel skim.
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1. Dochodami Fundacji zwiEkszajqcymi jej maj4tek s4:

a) dochody z majqtku ruchomego i nieruchomego oraz praw maj4tkou,ych i

Z.

a

2.

niemajqtkowych;

b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy lub innego rodzaju pruysporzenia maj4tkowe i

niemajqtkowe poczynione na rzecz Fundacli przez krajowe i zagraniczne osoby

frzyczne,prawne i jednostki organizacyjne nie posiadaj4ce osobowoSci prawnej; 
\

c) odsetki bankowe; \r
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2.

d) dochody ze zbrorck publicznych organizowanych przez Fundacjq lub na jej rzecz.

2. Dochody z dotacjr, darowizn, spadk6w, zapis6w lub innego rodzaju przysporzeri mog4

byc uZyte na realizacjE wszystkich cel6w Fundacji. jeSli ofiarodawcy nie postanowili

rnaczej.
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Maj4tek przeznaczony jest na reahzacjE cel6w statutowych Fundacji oraz na pokrycie

koszt6w j ej funkcj onowania.

Fundacja prowadzi gospodarkq finansowq i ewidencjq ksiqgow4 zgodnie z przepisami

obowiEzuj 4cymi o soby prawne.

3. Fundacja mohetworzyc fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania okreSlaj4

re gul aminy funduszy ce I owy ch, uchwalo ne przez Zar zqd Fundacj i.

4. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

5. Zabrania siq:

a) udzielania po?yczek lub zabezpieczanta zobowtqzan majqtkiem organizacji \\,'

stosunku do czlonk6w organ6w lub pracownikow Fundacji oraz os6b, z kt6n,mi

pracownicy pozostajq w zwi4zku matrzeflskim albo w stosunku pokrewieristr,va h-rb

powinowactwa w linii prostej, pokrewiefstwa lub powinowactwa w linii boczrrei do

drugiego stopnia albo sq zwiqzani z tytulu przysposobienia, opieki 1ub kurateli,

zwanych dalej,,osobami bliskimi";

b) przekazywania maj4tku Fundacji na rzecz czlonk6w organ6w Fundacji lLrb jej

pracownik6w oraz ich os6b bliskich, na zasadach innych m2 w stosunku do os6b

trzecich, w szczeg6lnoSci jezeli przekazanie to nastEpuje bezplatnie lub na

preferencyj nych warunkach;

c) wykorzystywania majqtku przez czlonl<6w organ6w 1ub pracownik6w Fundac.ii oraz

ich os6b bliskich na zasadach innych niz w stosunku do os6b trzecich, chyba ze to

wykorzy stanie bezpo Srednio wynik a z jej celu statutowe go ;

d) zakupu na szczegolnych zasadach towar6w lub uslug od podmiot6w, w kt6rych

uczestnicz4 cztronkowie organ6w Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Organy Fundacji

$14

Organami Fundacji sE Zaruqd Fundacji i Rada Fundacji.
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L Zarzqd Fundacji, zwany dalej Zarzqdem, sklada siE z 1 do 5 osob w tym Prezesa i jego

zastqpcy (Wicepreze sa) Zarzqdu Fundacj i.

2. Czlonk6w Zarzqdu powoluje i odwoluje Rada Fundacji, ztym,2e Czlonkowie pierwszego

Zar zqdu zo staj q po w olani przez Fundator6w.

3, Czlonkowie Zarzqdu s4powolani na czas nieokreSlony.

4. OSwiadczenia woli w imieniu Fundacji sklada Prezes Zarzqdu Fundacji jednoosobowo lub

dwo ch Czlonk6w Zarzqdu dzialal qcy ch lqcznte.

5. Czlonkostwo Zarzqdu ustaje z chwil4 odwotania, zlo4enia rezygnac.ji. b4dz Sn-rierci

Czlonka Zarz4du.

6. Odwotanie Czlonka Zarzqdu nastEpuje w przypadku:

a) negatywnej oceny dzialalnoSci Czlonka Zaruqdu, dokonane.i przez Radq Fundacji z

wlasnej inicj atywy bqd2 na wnio sek Fundatora;

b) choroby Czlonka Zarzqdupowoduj4cej trwalEniezdolnoSd do sprawowania funkcji;

c) nienalezytego wypelniania funkcji, powoduj4cego utratp zatfanta do Czlonka

Zarzqdu;

d) istotnego naruszeniaprzezCzlonkaZarzqdupostanowiefi niniejszego Statutu;

e) prawomocnego skazania czlonka zarzqdu za przestqpstwo z winy umyslnej;

0 zaistnienia przyczyn innych niz wymienione powyzej, jeaeh uniemozliwia.j4

Czlo nkowi Zar zqdu nale?y te wypelni anie sprawo wanej funkc.j i.
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1. Zarzqd Fundacji, pod kierownictwem Prezesa, kieruje dzialalnoSciq Fundacji i

reprezentuje j4 na zewnqtrz, w tym:

a) opracowuje obligatoryjnie p6lroczne, roczne a - w miarq potrzeb - takZe wieloletnie

plany dzialania Fundacj i ;

b) sprawuje zarzqd nad maj4tkiem Fundacji;

c) sporzqdza sprawozdania z dzialalno Sci Fundacj i ;

d) sklada oSwiadczenia o przyjqciu spadk6w i innych przysporzeri maj4tkouych;

\\
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wnioskuje do Rady Fundacji o zmtany w statucie oraz opiniuje propozycje takich

zmratl przedstawione przez Radq Fundacji;

kieruje projektami realizowanymt przez Fundacjq lub wyznacza do tych zaclan

stosownych koordynator6w;

g) dba aby rcahzacja projekt6w Fundacji kaZdorazowo reprezentowala wysoki poziom

merytoryczny poprzez kierowanie ich do zewnqtrznej recenzji (w wypadku gdy w

projekcie uczestnicz4 czlonkowie Zarzqdu) lub wskazanie r zrealizowanie procedur

ewaluacyjnych;

h) powoluje zespoly, komisje, rady programowe konkretnych projektow i komitety

dzialajqce w Fundacji, nie bEdqce jej organami statutowymi;

i) ustala wynagrodzenie czlonk6w rad programowych i ekspert6w w projektach

realizowanych przez Fundacjq, (o ile projekty wymagaj4 zatrudnienia takich os6b),

oraz zasady i tryb jego wypiacania, z wylqczeniem wynagrodzenia cztonk6w Zarzqdt't

Fundacji;

j) sprawuje opiekq merytoryczn4 nad portalem internetowym ,,Obserwatoritun Zywel

Kultury - Sied Badawcza" oraz dba o jego sprawne funkcjonowanie i rozw6j.

Zarzqd Fundacji, na wniosek Przewodniczqcego Rady Fundacji, nie rzadziej.jednak niz

raz w roku, przedstawia Radzie Fundacji sprawozdanie ze swojej dzialalnoSci oraz

pro gram dzialanta Fundacj i.

Czlonkowie Zarzqdu mogq otrzymywad, z tylulu pelnionych funkcji w Zarzqdzie,

wynagrodzenie, ustalone stosownie do $ 19 ust. 7 pkt. (g).

Szczeg6lowy zakres dzialania Zarzqdu Fundacji okreSla Regulamin Zarzqdt Fundacji

uchwalony przez Radq Fundacji.

$17

1. Zaruqdpodejmuje decyzje w formie uchwal.

2. Uchwaly Zarzqdu zapadajq zwyklq wiEkszoSci4 gtos6w przy obecnoSci co najmnie.j

polowy aktualnej liczby czlonk6w Zarzqdu, pod warunkiem, ze obecny jest Prezes lub

Wiceprezes Zarzqdu Fundacji r Ze wszyscy jej czlonkowie zostali powiadomieni o

miejscu, terminie i porz4dku obrad Zaruqdu, chyba ze postanowienia niniejszego Statutu

stanowi4 inaczej. W przypadku rownej liczby g1os6w decyduje glos Prezesa Zarzqdu albo

zastqpuj4cego go Wiceprezesa, przewodniczqcego obradom Zarzqdu. f

e)
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3. Posiedzenia Zarzqdu Fundacji odbywaj4 siq w miarE potrzeb, me rzadziej jednak ntZ raz

na kwartal. Posiedzenra Zarzqdu zwoluje Prezes Zarzqdu Fundacji lub zastqpujqcy go

Wiceprezes.

4. Organizacyjna i administracyjna obsluga organ6w Fundacji naleZy do biura Fundacji,

kt6rego strukturE i obowiqzki okreSla regulamin uchwalony przezZarzqd Fundacji.
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1. W sklad Rady Fundacji wchodzi od2 do 5 osob. Liczbq czlonk6w okreSla Rada Fundacji.

2. Pierwszy sklad Rady Fundacji stanowi4 Fundatorzy wymienieni w $ 1.

3. Rada Fundacji jest uprawniona do dokonywania zmian w swoim skiadzie, z lyrn, 2e

czlonkostwo Fundatoramole wygasnq6 tylko w trybie ust.4.

4. Czlonkostwo w Radzie ustaje z chwil4 rezygnacji, odwolania albo prawomocnego

skazujqcego w1'roku zaprzestqpstwo z winy umySlnej, b4d2 Smierci Czlonka Rady.

5. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona fia czas nieoznaczony Przewodniczqcego i jego

Zastqpc1. Zakres ich uprawnieri do reprezentowania Rady okreSla Regulamin Rady

Fundacji.

6. Z czlonkostwem w Radzie Fundacji nie mozna lqczyc funkcji Czlonka Zarz:4du.

7. Czlonek Rady nie mole pozostawa(, z CzlonkiemZarzqdu w stosunku pokrewiefistwa,

powinowactwa lub podlegloSci z tytulu zatrudnienia.

$le

1. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczqcy.

2. Przewodniczqcy Rady Fundacji i jego zastEpca pozostaj4 w stalych kontaktach z

Zaruqdem Fundacji.

3. Czlonkowie Rady Fundacji pelni4swe funkcje spolecznie.

4. Szczeg6lowy zakres dzialania Rady Fundacji okreSla Regulamin uchwalony przez RadE

Fundacii.

#a*



Czlonkowie Rady pelniq swoje funkcje bez wynagrodzenia, z zastrzeaeniem okreSlonym

w ust. 6.

Czlonkowie Rady mogE otrzymywac z tyttilu pelnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot

uzasadnionych koszt6w lub wynagrodzenie w wysokoSci nie wyzszej niz okreslone w art.

8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu os6b kieruj4cych niekt6rymi

podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 1 54, poz.

1799, z2002 r. Nr 1 13, poz. 984 oraz z2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

7. Do kompetencji Rady Fundacji naleZy sprawowanie nadzoru nad realizacj4 ce16w

Fundacji. Rada Fundacji ponadto:

a) rozpatruje p6lroczne i roczne sprawozdania z dzialalnolci Zarzqdu i udziela

absolutorium Zarzqdowr;

b) zatwierdza bilans Fundacji;

c) opiniuje t zatwrerdza programy dzialanra Fundacji;

d) zajmuje stanowisko w sprawach przedstawionych przezZarzqd Fundacji;

e) powoluje i odwoluje Zarzqd Fundacji lub jego czlonk6w;

0 mohe powoiywa6 zespoly rewizyjne dla kontroli dzialalnoSci finansowej Zarzqdtt,

okreSlaj4c szczegSlov'ry tryb,zakres i czas dzialania;

g) ustala wynagrodzenie czionkow Zarzqdu Fundacji ztytulu wykonywania zarz4du 1r-rb

wykonywania innych czynnoSci przy reahzacji projekt6w Fundacji, w tym za udzial'w

Radach Programowych oraz zasady i tryb jego wyplacania oraz powoluje osobq

uprawnion4 do podpisywania um6w z czlonkami Zarzqdu Fundacji;

h) uchwala Regulamin Rady Fundacji;

i) uchwala Regulamin Zarzqdu Fundacji.

8. Czlonkowie Rady Fundacji mogebyi delegowaniprzez Radq Fr-rndacji do uczestniczenia

w po siedzeniach Zarzqdu Fundacj i.

$20

1. Rada Fundacji wypowiada siq w formie uchwal.

2. Uchwaly zapadajq zwykl4 wiEkszoSci4 glosow w obecnoSci co najmniej polowy Czlonk6w

Rady, pod warunkiem, ze wszyscy jej Czlonkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i

porzqdku obrad Rady. W przypadku r6wnej liczby g1os6w decyduje glos Przewodniczaqego'\'
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Rady Fundacji albo zastqpujqcego go Wiceprezesa, przewodniczEcego obradom Rady

Fundacji.
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1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywajq siE w miarq potrzeby, nte rzadziej jednak nrL raz na rok.

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoluje Przewodniczqcy Rady, z wlasnej iniciatywy, z inicjatywy

Zarzqdu, Fundatora bqd? nawniosek Czlonk6w Rady.

3. Posiedzenia Rady s4 zwolywane za pomoce list6w poleconych, wysylanych co najmniej na

dwa tygodnie przed posiedzeniem, albo w formie komunikacji elektronicznej pocztqe-mail na

adresy osobiste Czlonk6w Rady Fundacji.

4. W posiedzeniach Rady Fundacji mog4 brac udzial Czlonkowte Zarzqdu Fundacji oraz

Fundatorzy.

Rady Programowe

922

1 . Rady Programowe Projekt6w, zwane dalej ,,Radami Programowymi" sq organami doradczymi

Fundacji i mogq by6 powolywane przez Zarzqd Fundacji wylqcznie w zwi4zku z reahzacjq

konkretnego projektu.

2. Rady Programowe moge byd powolywane w celu opiniowania, doradzania, recenzowania i

nadzorowania oraz kontroli przebiegr-r realizowanych przez FundacjE projekt6w, o ile ich

re gul aminy nie zabr antaj 4 te go r o dzajv dzialah.

3. W sklad Rady Programowej mogq by6 powolywane osoby frzyczne lub przedstawiciele os6b

prawnych, kt6re:

a) posiadajE odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenia organizacyjne albo merytol'yczne

zwrfuzane z konkretnym projektem realizowanym ptzez FundacjE oraz

b) pod warunkiem, ze ich aktualna dzialalnoSi zawodowa lub organtzacyjna nie powoduje

konfliktu interes6w z celami realizowanego przez Fundacjq projektu.

4. Cztonkow Rad Programowych powoluje i odwoluj e Zarzqd Fundacji. \\-
\-l 
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5. Czlonkowie Rad Programowych mog4 wybierai ze swego grona Przewodniczqcego i jego

zastqpcq, l<torzy - na czas realizacji projektu - pozostaj4 w stalym kontakcie z Zarzqdern

Fundacji bqdz osob4 przezniego .vqrznaczonaL.

$23

1. Posiedzenia Rad Programowych zwoiuje Zarzqd Fundacji lub osoba przezeh

wznaczona.

2. Rady Programowe podejmuj4uchwaiy zwykiqwiqkszoSci4glos6w obecnych.

3. Rada Programowa otrzymuje od Zarzqdu Fundacji wszelk4 dokumentacjq projektr-r,

kt6ra umozliwi wykonywanie jej funkcji.

4. Spos6b pracy Rad Programowych ustalany jest z ich cztonkamt przez Zarzqd Fundacji

przed rozpoczgciem danego proj ektu.

5. Czlonkowie Rad Programowych za wykonywanqpruez siebie pracQ rnogq pobierai

wynagrodzenie. W przypadku uczestniczenia ptzez czlonka Zarzqdu Fundacji w

merytorycznych pracach Rady Programowej przysluguje mu za te prace wynagrodzenie na

zasadach okreSlonych dla czlonka Rady Programowej przez Radq Fundacji.

Postanowienia koficowe
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T.Zmtana Statutu mohe dotyczyc r6wniez ce16w Fundacji.

2. Zmiany Statutu uchwala Rada Fundacji, na wniosek albo po zasiggniqciu opinii Zarzqdu

Fundacji. Wniosek lub opinia Zarzqdu nie jest jednak wiqz4ca dla Rady Fundacji.

$2s

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osi4gniEcia cel6w, dla kt6rych zostala powolana lub rv

przypadku wyczelpania siE jej Srodkow finansowych i majqtku.

\
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2 DecyzjE o likwidacji Fundacji oraz o przekazaniu pozostatego po likwidacji majqtku

podejmuje Zarzqd, w formie jednomySlnej uchwaly, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady

Fundacji.

Uchwala o likwidacji Fundacji okresla przeznaczenie pozostalego po likwidacji majEtku

Fundacji.

$26

Fundacja sklada wlaSciwemu Ministrowi oraz Prezydentowi m.st. Warszawy corocznie, do

dnia 31 marca kazdego roku, sprawozdanie ze swej dzialalnoSci zarok ubiegly.

927

Statut wchodzi w zycie z dniemwpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sqdowego.
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