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STATUT 

Fundacji Centrum Badań Migracyjnych 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja Centrum Badań Migracyjnych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza Izabelę Podsiadłowską-Skąpską w Kancelarii 

Notarialnej w Poznaniu przy ulicy Fredry 1/14, w dniu 13 marca 2015 roku.  

2. Fundacja działa zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 

1991 r. nr 46 poz. 203 ze. zm.) oraz z niniejszym statutem. 

3. Fundatorami Fundacji są: Michał Buchowski, Izabela Czerniejewska, Izabella Main, Karolina 

Sydow. 

 

§ 2 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań. 

 

§ 3 

1. Fundacja ma osobowość prawną. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 

 

§ 4 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki. 
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II. Cele i zasady działania Fundacji  

§ 5 

Celem Fundacji jest: 

1. działalność naukowa i praktyczna związana z tematyką migracji; 

2. wspieranie rozwoju nauk społecznych i humanistycznych w zakresie wiedzy o migracjach; 

3. prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych kierowanych do społeczeństwa polskiego, 

związanych z migracjami; 

4. prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i innych działań o charakterze 

bezpośredniego wsparcia skierowanych do migrantów; 

5. prowadzenie działań na rzecz grup mniejszościowych zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

§ 6 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez: 

1. inicjowanie, prowadzenie, wspieranie badań naukowych związanych z celami Fundacji; 

2. przygotowywanie ekspertyz, raportów, publikacji w zakresie badań nad migracjami; 

3. działalność wydawniczą; 

4. organizowanie konferencji, seminariów, spotkań o charakterze naukowym oraz szkoleń i 

warsztatów o charakterze praktycznym dotyczących tematyki migracyjnej; 

5. prowadzenie działalności informacyjnej i doradztwa dla migrantów oraz społeczeństwa 

polskiego; 

6. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów i spotkań skierowanych do migrantów; 

7. wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z celami Fundacji; 

8. współpracę z innymi podmiotami zajmującymi się tematyką związaną z celami Fundacji; 

9.  członkostwo w organizacjach zrzeszających instytucje polskie i zagraniczne, o celach 

statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji; 

10.  działalność charytatywną. 
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§ 7 

Cele ujęte w § 5 mogą być realizowane jako działalność odpłatna lub nieodpłatna. 

 

 

III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 8 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych (słownie tysiąc złotych). 

 

 

 

§ 9 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1. funduszu założycielskiego; 

2. darowizn, spadków, zapisów; 

3. dotacji i subwencji oraz grantów, kontraktów, środków z funduszy publicznych, zleceń usług; 

4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii oraz aukcji; 

5. dochodów z majątku Fundacji; 

6. odsetek z depozytów bankowych; 

7. odpłatnej działalności statutowej. 

 

§ 10 

1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji. 

2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą być przeznaczane na zaspokajanie wszystkich potrzeb 

Fundacji, jeśli ich ofiarodawca nie określi wyraźnie sposobu ich wykorzystania. 

3. Nieruchomości i rzeczy ruchome o wartości przekraczającej 5 000 zł (pięć tysięcy złotych), 
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stanowiące własność Fundacji mogą być zbywane jedynie za zgodą Fundatorów. 

 

IV. Władze Fundacji 

 

§ 11 

Władzami fundacji są: 

1. Fundatorzy; 

2. Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem);  

3. Rada Programowa Fundacji (zwana dalej Radą). 

 

§ 12 

 

1. Do kompetencji Fundatorów należy: 

a. powołanie i odwołanie członków zarządu; 

b. ustalanie liczby członków Zarządu; 

c. nadawanie funkcji członkom Zarządu, w szczególności prezesa Zarządu; 

d. powoływanie i odwoływanie członków Rady; 

e. ustalanie liczby członków Rady; 

f. ustalenie oraz zmiana statutu Fundacji. 

2. Każdy z fundatorów może zostać powołany do składu Zarządu. 

3. Fundatorzy podejmują decyzje w drodze uchwały powziętej bezwzględną większością głosów. 

 

§ 13 

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

2. Zarząd liczy od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób, powoływanych przez Fundatorów. W pierwszy 

skład Zarządu wchodzą wyłącznie Fundatorzy.  
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3. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony i pełnią swoje funkcje honorowo lub 

odpłatnie. Zasady wynagradzania członków Zarządu określają Fundatorzy. 

4. Członek Zarządu może zrezygnować ze swojej funkcji, składając rezygnację na ręce jednego z 

Fundatorów. Zawiadomienie o złożeniu rezygnacji powinno zostać niezwłocznie przesłane 

przez członka Zarządu pozostałym fundatorom. 

5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos 

prezesa Zarządu. 

6. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie 

elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.  

7.  Uchwały Zarządu podpisują wszyscy członkowie, którzy brali udział w głosowaniu. Uchwały 

podjęte w formie elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość podpisuje prezes Zarządu lub upoważniony przez niego 

członek Zarządu. 

8. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes Zarządu w miarę potrzeb nie rzadziej niż 1 raz w roku lub 

niezwłocznie z inicjatywy co najmniej połowy członków Zarządu. 

 

§ 14 

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych 

organów, a w szczególności: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz realizacja jej celów statutowych; 

b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 

c) sporządzanie planów pracy i budżetu Fundacji; 

d) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia lub odrzucenia subwencji, darowizn, spadków i 

zapisów; 

e) sprawowanie Zarządu nad majątkiem Fundacji; 

f) ustalanie form zatrudnienia oraz zasad wynagradzania pracowników Fundacji oraz osób 

współpracujących z Fundacją, jak również sprawowanie funkcji pracodawcy dla 
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pracowników Fundacji; 

g) podejmowanie innych, zgodnych ze Statutem, działań koniecznych dla prowadzenia 

sprawnej, bieżącej działalności Fundacji. 

 

§ 15 

Nie później niż do dnia 31 marca każdego roku Zarząd zatwierdza sprawozdanie z działalności 

Fundacji za poprzedni rok i przesyła je ministrowi nadzorującemu Fundację. 

 

§ 16 

Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, utraty praw publicznych, rezygnacji z 

członkostwa lub odwołania przez Fundatorów. 

 

§ 17 

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w imieniu Fundacji składa prezes 

Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 

§ 18 

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

 

§ 19 

1. Rada jest ciałem doradczym Zarządu. 

2. Rada wskazuje kierunki działalności naukowej i praktycznej Fundacji, czuwa nad jej poziomem 

merytorycznym. 

3. W skład Rady wchodzi od 3 do 10 członków o uznanym dorobku naukowym lub praktyków 

działających w obszarze migracji. 

4. Członkowie Rady są powoływani przez Fundatorów na czas nieoznaczony. 

5. Rada Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów 

w dowolnym momencie w drodze uchwały. 



7 
 

6. Rada wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego. 

7. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady nie rzadziej niż raz na 

rok, przewodniczy im i reprezentuje Radę na zewnątrz. 

8. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos 

Przewodniczącego Rady. 

9.  Członek Rady może zrezygnować ze swojej funkcji, składając rezygnację na ręce jednego z 

Fundatorów. Zawiadomienie o złożeniu rezygnacji powinno zostać niezwłocznie przesłane przez 

członka Rady pozostałym fundatorom. 

10. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję nieodpłatnie. Za udział w pracach Rady członkowie mogą 

otrzymać zwrot kosztów dojazdu na spotkania Rady. 

11. Zarząd może zwołać w każdym czasie Radę Programową na potrzeby opiniowania konkretnego 

projektu. 

 

V. Zmiana Statutu 

§ 20 

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Zarządu 

Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów, dla realizacji których Fundacja została 

ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.  

 

VI. Likwidacja Fundacji 

 

§ 21 

1. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały. 

2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji powinny zostać przeznaczone mocą 

uchwały Fundatorów na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych 

celach. 
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Michał Buchowski 

Izabela Czerniejewska 

Izabella Main 

Karolina Sydow  

 


