Statut
Instytutu Sądecko-Lubelskiego
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.Fundacja pod nazwą “Instytut Sądecko-Lubelski”, zwana dalej “Instytutem”, została
ustanowiona przez Wojciecha Gizickiego, zwanego dalej “Fundatorem”, aktem notarialnym,
Rep. A 9944/2009, spisanym przez notariusza Joannę Bednara-Michalczyk w dniu 5 listopada
2009 r. w Lublinie.
2.Instytut prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach ((Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień
niniejszego statutu.
§2
1.Instytut działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Siedzibą Instytutu jest miasto Lublin.
3.Instytut może tworzyć ośrodki zamiejscowe poza swoją siedzibą statutową.
§3
Czas trwania Instytutu jest nieoznaczony.
Rozdział II
Cele i zasady działania
§4
Celem Instytutu jest wspieranie działalności społecznej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju
demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz wspólnot lokalnych w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczególności regionów Sądeckiego i Lubelskiego.
§5
Instytut realizuje swoje cele w szczególności poprzez następujące działania:
1.wspomaganie rozwoju demokracji;
2.wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
3.podejmowanie współpracy międzynarodowej;
4.upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich;
5.organizację imprez, szkoleń, konferencji, sympozjów, odczytów, spotkań;
6.przygotowywanie i udział w programach badawczych, informacyjnych i wydawniczych
służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych,
ekonomicznych i politycznych;
7.fundowanie i przygotowywanie programów stypendialnych dla młodzieży uczącej się;
8.przygotowywanie i realizowanie programów związanych z przeciwdziałaniem patologiom
społecznym;
9.promowanie i organizację wolontariatu.
Rozdział III
Majątek i dochody
§6
Majątek Instytutu stanowi fundusz założycielski w wysokości 1500 PLN (słownie: jeden tysiąc
pięćset złotych), wymieniony w akcie notarialnym oraz majątek nabyty w czasie jego działalności.

§7
1.Środki na realizację celów statutowych i bieżącą działalność Instytutu pochodzą w
szczególności z:
a.funduszu założycielskiego;
b.darowizn, subwencji oraz grantów;
c.zbiórek i imprez publicznych;
d.dotacji i zadań zleconych;
e.odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2.Całość dochodów uzyskiwanych przez Instytut jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.
3.Instytut nie prowadzi działalności gospodarczej.
Rozdział IV
Organy Instytutu
§8
Organami Instytut są:
1.Rada Instytutu,
2.Zarząd Instytutu.
Rada Instytutu
§9
1.Rada Instytutu jest organem kontrolnym i doradczym Instytutu.
2.Rada składa się z 2 do 4 osób, w tym Fundatora.
3.Fundator jest członkiem Rady i nosi tytuł Przewodniczącego Rady Instytutu.
4.Członków Rady powołuje Fundator po zaciągnięciu opinii pełniących swoje funkcje
członków Rady.
5.Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.
6.Mandat członka Rady wygasa w wyniku:
a)złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Instytutu,
b)utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c)śmierci członka Rady;
d)odwołania z ważnych powodów w drodze uchwały pozostałych członków Rady.
Fundatora nie można w ten sposób pozbawić członkostwa w Radzie.
7.Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
§ 10
Do zadań Rady należy w szczególności:
a)nadzór i kontrola nad działalnością Instytutu, w szczególności kontrola stanu
majątkowego Instytutu,
b)zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium,
c)powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Instytutu,
d)podejmowanie decyzji o zmianie statutu Instytutu,
e)podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Instytutu,
f)podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów.

§ 11
1.Rada Instytutu zbiera się co najmniej raz w roku.
2.Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,
zgłoszony na piśmie.
3.Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4.Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
5.Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady Instytutu.
6.Przewodniczący Rady Instytutu reprezentuje Radę, ma prawo uczestniczenia w zebraniach
Zarządu Instytutu oraz prawo wglądu w dokumenty, korespondencję, projekty i plany Instytutu.
Zarząd
§ 12
1.Zarząd Instytutu kieruje działalnością Instytutu i reprezentuje go na zewnątrz.
2.Zarząd składa się z 2 do 4 osób powoływanych przez Radę Instytutu na sześcioletnią
kadencję.
3.Spośród członków Zarządu Rada Instytutu powołuje Prezesa Instytutu.
4.Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5.Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Fundator.
6.Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a)złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Instytutu;
b)utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c)śmierci członka Zarządu;
d)odwołania przez Radę Instytutu.
7.Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Instytutu
przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednogłośnie przez wszystkich członków
Rady.
§ 13
1.Do kompetencji Zarządu należy:
a)kierowanie bieżącą działalnością Instytutu;
b)realizacja celów statutowych;
c)sporządzanie planów pracy i budżetu;
d)sprawowanie zarządu nad majątkiem Instytutu;
e)reprezentowanie Instytutu na zewnątrz;
f)zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
g)składanie wniosku do Rady Instytutu o zmianę statutu;
h)wnioskowanie do Rady Instytutu o połączenie i likwidację Instytutu.
2.Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Instytutu roczne sprawozdanie z
działalności Instytutu.
§ 14
1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Instytutu.
3.O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4.Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku
równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Instytutu.
5.Oświadczenia woli w imieniu Instytutu składa Prezes Instytutu samodzielnie.
6.Zarząd może działać w trybie obiegowym.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 15
Zmian w statucie Instytutu, w tym zmian celu i zasad działania Instytutu, podejmuje Fundator, po
zasięgnięciu opinii Rady Fundacji
§ 16
1.Instytut może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2.Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Instytutu.
3.W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii
Rady Fundacji.
§ 17
1.Instytut ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których został ustanowiony lub w razie
wyczerpania się jego środków finansowych i majątku.
2.Decyzję o likwidacji podejmuje podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
3.Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Instytutu mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Instytutu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Lublin, 30 października 2009 r.

Fundator
Wojciech Gizicki

