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STATUT 

Fundacji Forum Długiego Stołu 

ustanowiony 24 marca 2021 roku 

w Warszawie 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą „Forum Długiego Stołu”, zwana dalej FDS, Fundacją lub Fundacją 
FDS, została ustanowiona z woli Fundatorów, do których należą: 

1) Marek Andrzej Borowik, 

2) Maciej Kazimierz Klimczak, 

3) Wiktor Jerzy Mikusiński, 

4) Jan Zygmunt Ordyński, 

5) Witold Władysław Sielewicz, 

6) Piotr Jakub Krośnicki, 

7) Marta Halina Fogler, 

8) Paweł Edward Bujalski, 

9) Krzysztof Adam Siemieński, 

10) Łukasz Kornel Biedka, 

11) Andrzej Jerzy Machowski, 

12) Wanda Ewa Sielewicz, 

13) Jan Władysław Król, 

14) Krzysztof Jan Janik, 

15) Sławomir Bogdan Najnigier, 

16) Kazimierz Tadeusz Wóycicki, 

17) Anna Borowik, 

18) Włodzimierz Grudziński, 

19) Andrzej Zozula, 

20) Jacek Szymanderski, 
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21) Jacek Zdrojewski, 

22) Kazimierz Julian Porębski, 

23) Paweł Piskorski, 

24) Jan Rodowicz, 

25) Janusz Warakomski 

2. FDS działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz 

niniejszego Statutu. 

§ 2 

1. FDS posiada osobowość prawną. 

2. FDS działa przez ustanowione w Statucie organy. 

§ 3 

1. Siedzibą FDS jest miasto stołeczne Warszawa. 

2. FDS działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Dla właściwej realizacji celów FDS może prowadzić działalność poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. FDS może powoływać instytuty, oddziały terenowe lub przedstawicielstwa, także poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4 

Czas trwania FDS jest nieograniczony. 

§ 5 

1. FDS nie działa w celu osiągnięcia zysku. 

2. Dochody FDS przeznaczone będą na realizację celów statutowych. 

§ 6 

1. FDS może posługiwać się chronionymi prawnie pieczęcią z nazwą i znakiem 
firmowym. 

2. FDS może ustanawiać nagrody, odznaki honorowe oraz tytuły honorowe  
i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym wyróżnionym przez FDS za działania 
podejmowane na rzecz FDS lub służących realizacji celów FDS.   

§ 7 

Ministrem właściwym ze względu na cele FDS jest minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego. 
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Rozdział II  
Cele Fundacji Forum Długiego Stołu i sposoby ich realizacji 

§ 8 

1. Podstawowym celem FDS jest prowadzenie i wspieranie działalności społecznej, 
politycznej, naukowej, oświatowej i kulturalnej służącej: 

a) rozwojowi instytucji demokratycznych w Rzeczypospolitej Polskiej; 

b) urzeczywistnianiu idei równości praw i szans wszystkich obywateli i grup 
społecznych;   

c) budowie społeczeństwa obywatelskiego i zwiększeniu zaangażowania obywa-

teli w sprawy publiczne na poziomie krajowym i lokalnym; 

d) poszerzaniu sfery wolności w obszarze politycznej, społecznej, kulturalnej, 
naukowej i gospodarczej aktywności obywateli. 

2. Szczegółowe cele FDS, wynikające z opisanego w ust. 1 podstawowego celu FDS, 
obejmują: 

a) upowszechnianie i obronę demokracji, praw człowieka, swobód obywatelskich  
i praworządności oraz przeciwdziałanie wszelkim praktykom dyskry-
minacyjnym ze względu na płeć, pochodzenie narodowe lub etniczne, 
światopogląd, orientację seksualną oraz niepełnosprawność; 

b) wspieranie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej  
i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce; 

c) wspomaganie rozwoju samorządności lokalnej, wspólnot lokalnych i społe-

czeństwa obywatelskiego oraz wspieranie wszelkich inicjatyw i przedsięwzięć 
służących dobru wspólnemu, a zwłaszcza promowanie współpracy rozumianej 
jako społeczne angażowanie się osób fizycznych, prawnych, grup społecznych 
formalnych i nieformalnych, administracji, przedstawicieli biznesu, nauki, 
kultury i sztuki na rzecz realizacji wspólnych celów o charakterze publicznym; 

d) działalność na rzecz równości prawnej, ekonomicznej i społecznej kobiet i męż-
czyzn bez względu m.in. na rasę, wyznanie, kolor skóry, pochodzenie społeczne, 

orientację seksualną; 

e) działalność, jaką określają słowa „Pamięć dla Przyszłości” – rozumiane jako 

zobowiązanie do upowszechniania pamięci o osobach, instytucjach, organizacjach  

i ruchach społecznych zasłużonych w krzewieniu wartości definiujących podstawowe 

cele, jakie stawia przed sobą FDS; 

f) upowszechnianie i ochronę praw konsumenta; 

g) dbanie o zachowanie i rozwój tożsamości historycznej i kulturalnej Polaków  
w kraju i na świecie oraz pielęgnowanie polskości i języka polskiego; 

h) współpraca z organizacjami polonijnymi z całego świata; 

i) wspomaganie mniejszości narodowych i etnicznych oraz działania na rzecz 

zachowania języków regionalnych; 

j) popularyzacja, upowszechnianie i rozwijanie przedsięwzięć z dziedziny kultury 
sztuki i edukacji; 
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k) wyrównywanie szans różnych grup społecznych, minimalizowanie zagrożenia 

wykluczeniem społecznym i e-wykluczeniem oraz przeciwdziałanie uzależnie-
niom i społecznym patologiom;   

l) wzmacnianie równości szans – zwłaszcza edukacyjnych – dzieci i młodzieży; 

m) aktywizację społeczna i zawodową ludzi starszych oraz osób z niepełnospraw-
nościami; 

n) promocję i organizację wolontariatu; 

o) wspieranie inicjatyw i działań poprawiających bezpieczeństwo ludzi; 

p) ochronę i promocję zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, tury-
styki i krajoznawstwa; 

q) ochronę dziedzictwa przyrodniczego i praw zwierząt oraz promowanie postaw 

ekologicznych; 

r) popieranie i rozwój przedsiębiorczości oraz samorządności w życiu gospo-
darczym a także promocję idei społecznej gospodarki rynkowej oraz uczciwości 
i rzetelności w życiu gospodarczym; 

s) promocję integracji europejskiej, w tym projektów związanych ze współpracą 
Polski z państwami Europy Środkowo-Wschodniej oraz rozwijanie między-
narodowych kontaktów ludzi i społeczności; 

t) działalność charytatywną. 

§ 9 

1. FDS realizuje swoje cele, w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku 
publicznego, poprzez: 

a) prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i badawczej; 

b) organizowanie spotkań, seminariów, sympozjów, konferencji, wykładów, 

warsztatów, debat, szkoleń, koncertów, przedstawień, festynów, konkursów  
i wystaw; 

c) sporządzanie raportów, analiz, ekspertyz i opinii oraz projektów ustaw i roz-
wiązań prawnych; 

d) tworzenie grup działania realizujących konkretne cele FDS; 

e) wspieranie i budowanie relacji partnerskich między organizacjami pozarządo-

wymi a biznesem; 

f) organizowanie zbiórek pieniężnych i darów rzeczowych na rzecz osób 
potrzebujących; 

g) fundowanie stypendiów, nagród i innych form wsparcia materialnego; 

h) podejmowanie inicjatyw na rzecz osób i grup społecznych zagrożonych prakty-

kami dyskryminacyjnymi; 

i) podejmowanie inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz starszych; 

j) współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 – w zakresie określonym w art. 4 ust. 1, pkt. 1–32 Ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
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k) porozumienia i umowy z organizacjami, przedsiębiorstwami, organami admi-

nistracji i innymi podmiotami; 

l) organizowanie, finansowanie i popieranie działalności promocyjnej, informa-
cyjnej, wydawniczej; 

m) pomoc organizacjom i działaczom społecznym w pozyskiwaniu donatorów  
i uzyskiwaniu funduszy na realizację przedsięwzięć społecznych zbieżne z 
celami statutowymi FDS; 

n) wykonywanie zadań zleconych przez organy i instytucje państwowe, 

spółdzielcze, inne jednostki organizacyjne – w zakresie działań realizujących 
cele statutowe FDS. 

2. FDS może realizować swoje cele statutowe także poprzez: 

a) członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje, stowarzyszenia polskie  
i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celami FDS; 

b) inicjowanie postępowania i przystępowanie do postępowań toczących się przed 
organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracyjnymi  
w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych  
w obowiązujących przepisach prawa. 

Rozdział III 

Majątek Fundacji Forum Długiego Stołu 

§ 10 

1. Majątek FDS stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.600,00 zł (dwa tysiące 
sześćset złotych) pochodzący z wpłaty Fundatorów, oraz środki finansowe, 
nieruchomości i ruchomości nabyte w trakcie działalności FDS. 

2. Źródłami finansowania FDS są : 

a) przychody z majątku FDS; 

b) przychody z krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów; 

c) przychody z dotacji i subwencji; 

d) przychody z umów sponsoringowych; 

e) przychody z grantów; 

f) przychody ze zbiórek publicznych; 

g) odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

3. Darczyńca przekazując składniki majątkowe może zastrzec, na jaki cel statutowy mają 
być przeznaczone. 

 

§ 11 

Majątek i dochody FDS są przeznaczone na realizację celów statutowych oraz na koszty 
działalności FDS. 
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§ 12 

Majątek FDS może być lokowany na rachunkach bankowych, tj. rachunkach bieżących, 
lokatach terminowych oraz w papierach wartościowych, udziałach i akcjach lub w inny 
sposób, który jest dla FDS korzystny. 

§ 13 

W razie powołania do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku. 

Rozdział IV 

Organy Fundacji Forum Długiego Stołu 

§ 14 

Organami FDS są: 

a) Rada Fundacji; 

b) Zarząd Fundacji. 

Rada Fundacji 

§ 15 

1. Rada Fundacji składa się od trzech do dziewięciu członków. Pierwszy skład Rady 
Fundacji powołują Fundatorzy. 

2. Fundator może wejść w skład Rady Fundacji. 

3. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami 
oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji. 

4. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku 
kalendarzowym. 

5. Rada Fundacji – chyba, że Statut stanowi inaczej – podejmuje decyzje w formie uchwał 

przyjmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

6. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach 
tego organu, z wyjątkiem udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem 
w pracach tych organów, w tym kosztów podróży i zakwaterowania. 

§ 16 

1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa – w przypadku członka Rady 

Fundacji z chwilą doręczenia rezygnacji Przewodniczącemu Rady Fundacji, a w 
przypadku Przewodniczącego Rady Fundacji z chwilą doręczenia rezygnacji 
najstarszemu wiekem członkowi Rady Fundacji; 
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b) śmierci członka Rady Fundacji; 

c) uchwały o wykluczeniu członka Rady Fundacji podjętej jednogłośnie przez 
pozostałych członków Rady Fundacji – z chwilą podjęcia uchwały. 

2. Nie można w jednym głosowaniu podejmować uchwały o wykluczeniu więcej niż 
jednego członka Rady Fundacji. 

§ 17 

1. W przypadku uzupełnienia składu Rady Fundacji z uwagi na opróżnienie miejsca  
w jej składzie powstałe w trybie § 16 ust. 1, oraz w przypadku powiększenia składu 
Rady Fundacji w zakresie, na który pozwala § 15 ust. 1, wyboru nowego członka Rady 

Fundacji dokonuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością 
głosów. 

2. Wyłączne prawo do zgłoszenia kandydata na członka Rady Fundacji przysługuje 
każdemu członkowi Rady Fundacji. 

3. W przypadku zgłoszenia więcej kandydatów niż jest miejsc do obsadzenia i gdy 
jednym z kandydatów jest Fundator FDS, w pierwszej kolejności Rada Fundacji głosuje 
nad kandydaturą zgłoszonego Fundatora. 

§ 18 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym FDS. 

2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

a) nadzór nad działalnością FDS; 

b) opiniowanie i proponowanie kierunków działań FDS; 

c) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności FDS; 

d) zatwierdzanie rocznych planów finansowych FDS; 

e) ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań  
z działalności FDS, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych  
i udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji; 

f) podejmowanie decyzji o połączeniu się z inną fundacją lub o likwidacji FDS; 

g) dokonywanie zmian w statucie FDS. 

3. Rada Fundacji ma prawo żądać od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich 
dokumentów dotyczących działalności FDS. 

Zarząd Fundacji 

§ 19 

1. Zarząd Fundacji liczy od jednej do trzech osób. 

2. Prezes Zarządu Fundacji oraz członkowie Zarządu Fundacji powoływani są przez Radę 
Fundacji. 

3. W Zarządzie Fundacji może zasiadać Fundator. 
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4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku: 

a) odwołania przez Radę Fundacji; 

b) złożenia pisemnej rezygnacji – z chwilą doręczenia rezygnacji Przewodniczą-
cemu Rady Fundacji; 

c) śmierci. 

§ 20 

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością FDS oraz reprezentuje FDS na zewnątrz. 

2. Do reprezentacji FDS upoważniony jest każdy członek Zarządu Fundacji działający 

samodzielnie. 

3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być związani stosunkiem pracy z FDS, a także 
innymi umowami cywilno-prawnymi związanymi ze świadczeniem usług lub pracy na 
rzecz FDS. 

4. Umowy o prace oraz umowy cywilno-prawne z członkami Zarządu Fundacji oraz  
z pozostałymi osobami zawiera Prezes Zarządu Fundacji. 

5. Umowy o pracę oraz inne umowy cywilno-prawne z Prezesem Zarządu Fundacji 
zawiera Przewodniczący Rady Fundacji. 

§ 21 

Do zakresu kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji dotyczących FDS, 
a w szczególności: 

a) prowadzenie działalności statutowej FDS; 

a) uchwalanie programów działania oraz budżetu FDS; 

b) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji; 

c) sporządzanie sprawozdań z działalności FDS; 

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem FDS; 

e) powoływanie oddziałów terenowych lub przedstawicielstw FDS; 

f) sprawy niezastrzeżone dla innych organów FDS. 

§ 22 

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji. Posiedzenia Zarządu 
Fundacji mogą się odbywać zdalnie. 

2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych zwykłą 
większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych. W razie równej 
liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.   

3. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość, w szczególności takich jak: 

a) telekonferencja; 

b) telefon; 
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c) poczta elektroniczna (e-mail). 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 23 

Zmian w Statucie Fundacji FDS dokonuje Rada Fundacji – w drodze uchwały przyjętej 
większością 2/3 głosów członków Rady Fundacji. 

§ 24 

Decyzję o połączeniu Fundacji FDS z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji – w drodze 
uchwały przyjętej większością 2/3 głosów członków Rady Fundacji. 

§ 25 

1. Decyzję o likwidacji Fundacji FDS podejmuje Rada Fundacji – w drodze uchwały 
przyjętej większością 2/3 głosów członków Rady Fundacji. 

2. Przesłankami decyzji o likwidacji Fundacji FDS mogą być ważne powody stawia-
jące pod znakiem zapytania celowość lub możliwość jej dalszego funkcjonowania, 
a zwłaszcza: 

a) osiągnięcie celów, dla których została powołana; 

b) wyczerpanie się jej majątku lub środków finansowych. 

3. Likwidację prowadzi likwidator powołany przez Radę Fundacji. 

4. Majątek powstały po likwidacji Fundacji FDS przekazuje się – z zastrzeżeniem art. 
5 ust. 4 ustawy o fundacjach – instytucjom, których działalność odpowiada celom 
Fundacji FDS. 

 

 

 

 

 

Rada Fundacji 

1. Piotr Fogler – przewodniczący 

2. Jacek Szymanderski 

3. Andrzej Machowski 

4. Witold Sielewicz 

5. Krzysztof Janik 

6. Jan Ordyński 

7. Marek Borowik 
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8. Andrzej Zozula 

9. Paweł Bujalski 

 

 

Zarząd 

1. Piotr Krośnicki 

2. Wanda Sielewicz 


