Statut Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą "Towarzystwo Demokratyczne Wschód" (zwana w treści Statutu
"Fundacją") ustanowiona przez Małgorzatę Naimską i Urszulę Doroszewską (zwane w treści
Statutu "Fundatorami") aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wiktora Bołdoka
w Kancelarii Notarialnej w Warszawie dnia 27 września 2002 roku repertorium A nr .../2002,
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r.
Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.
§3
1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę
i siedzibę.
2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w innym języku niż polski.
§4
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§6
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
Rozdział II
CEL FUNDACJI ORAZ FORMY JEGO REALIZACJI
§7
Celem Fundacji jest:
działanie na rzecz kształtowania instytucji demokratycznych, myśli niezależnej, obrony praw
człowieka, tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych ruchów społecznych,
a także wspólnot lokalnych w Polsce i na świecie,
działanie na rzecz grup i środowisk marginalizowanych społecznie,
rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych z krajami
przechodzącymi transformację ustrojową, rozpowszechnianie wiedzy o tych krajach
w Polsce i za granicą,
wspieranie kształcenia młodych naukowców, artystów i dziennikarzy z krajów przechodzących

transformację ustrojową.
§8
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami fundacji,
organizowanie wykładów, seminariów, konferencji, szkoleń oraz innych podobnych
przedsięwzięć,
prowadzenie i popieranie badań naukowych,
przyznawanie stypendiów naukowych,
działalność wydawniczą,
współpracę z mediami,
współpracę ze środowiskami akademickimi, oświatowymi, kulturalnymi
i dziennikarskimi, a także instytucjami państwowymi i prywatnymi oraz osobami fizycznymi
realizującymi cele zbliżone do celów Fundacji,
prowadzenie działalności edukacyjnej [adresowanej do grup i środowisk marginalizowanych
społecznie],
popieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do realizacji celów Fundacji,
dystrybucję otrzymanych grantów na rzecz innych podmiotów,
organizowanie i prowadzenie działań polegających na ocenie przygotowania
i realizacji projektów organizacji pozarządowych (ewaluacja projektów).
§9
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 5000 (słownie: pięć
tysięcy) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację
w toku jej działania.
§ 11
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
§ 12
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
odpłatnej działalności pożytku publicznego,
darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
§ 13
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
Dochody ze zbiórek i imprez mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem,
dla którego je zorganizowano.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 14
Organami Fundacji są:
Rada Fundacji,
Zarząd Fundacji.
Część 1
Rada Fundacji
§ 15
Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach programowych i nadzorczych.
W skład Rady Fundacji wchodzi od 7 do 15 osób o wysokim autorytecie moralnym.
Członkami Rady Fundacji mogą być osoby fizyczne lub prawne. Za osoby prawne działają
ich upoważnieni przedstawiciele.
Pierwszy skład członków Rady Fundacji powołują na czas nie oznaczony jednogłośnie obaj
Fundatorzy. Rada Fundacji poszerza lub uzupełnia swój skład w drodze kooptacji.
§ 16
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
powoływanie, odwoływanie i określanie funkcji członków Zarządu,
zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
dokonywanie oceny działalności Zarządu,
wytyczanie głównych kierunków działań Fundacji,
sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji,
występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
decydowanie o przynależności Fundacji do organizacji krajowych I międzynarodowych,
ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w niniejszym Statucie.
§ 17
Rada wybiera co cztery lata ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje
jej pracami.
Rada Programowa pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy
w roku.
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
Uchwały Rady dotyczące powoływania, odwoływania i określania funkcji członków Zarządu,
a także podejmowania decyzji o zmianie Statutu, zmianie celu Fundacji, likwidacji Fundacji
lub jej połączenia z inną fundacją, podejmowane są większością co najmniej 3/4 głosów
w obecności co najmniej połowy członków Rady.
Udział w pracach Rady ma charakter społeczny.
Szczegółowy tryb i zasady pracy Rady określa uchwalany przez nią regulamin.

Część 2
Zarząd
§ 18
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
W skład Zarządu wchodzi od trzech do pięciu osób, w tym Prezes Fundacji oraz Sekretarz
Zarządu.
Fundator może zostać członkiem Zarządu.
Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony przez Radę Fundacji,
z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
Członkowie Zarządu mogą być z ważnych powodów odwołani w każdym czasie przez Radę
Fundacji
W skład pierwszego składu Zarządu wchodzą: Małgorzata Naimska - Prezes Fundacji,
Urszula Doroszewska - Członek Zarządu, Dyrektor do spraw programowych, Anna Jakowska
- Sekretarz Zarządu i Anna Hejman - Członek Zarządu.
§ 19
Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w Statucie dla Rady
Fundacji, a w szczególności:
kierowanie działalnością Fundacji oraz określanie jej wewnętrznej struktury,
tworzenie, przekształcanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz określanie
ich zadań i nadzorowanie ich prac,
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
przedstawianie Radzie Fundacji rocznego sprawozdania z działalności Fundacji,
podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w niniejszym Statucie.
§ 20
Prezes Fundacji zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały
wymagana jest obecność co najmniej dwóch jego członków, w tym Prezesa Fundacji. W razie
równości głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
Szczegółowy tryb i zasady pracy Zarządu określa uchwalany przez niego regulamin.
§ 21
Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę. W takim
przypadku umowę o pracę zawiera z nimi Przewodniczący Rady Fundacji działający
z upoważnienia Rady Fundacji.
§ 22
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes
Fundacji.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna
osoba upoważniona do tego przez Zarząd.
Rozdział V
ZMIANA STATUTU

§ 23
Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.
§ 25
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4
ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym
w tym celu przez Radę Fundacji.
§ 26
Do Statutu dołącza się oświadczenie Fundatorów w sprawie wskazania ministra właściwego
ze względu na cele Fundacji.
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