Statut Fundacji „Przeciwdziałamy Dezinformacji”

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Fundacja „Przeciwdziałamy Dezinformacji”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona
została w Łodzi w dniu 24.06.2020 na podstawie oświadczenia woli Fundatora
Karola Orła w formie aktu notarialnego sporządzonego przez zastępcę notarialnego
Magdalenę Foryś, zastępującą dr. Annę Marciniak - Sikorę, notariusza w Łodzi,
działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień
niniejszego statutu.
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§2
Fundacja działa pod nazwą: „Fundacja „Przeciwdziałamy Dezinformacji”
Siedzibą Fundacji jest Łódź.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy
czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja
może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy podejmowanej poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.
Fundacja powołana jest na czas nieokreślony. Nadzór nad działalnością
Fundacji sprawuje Minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja może tworzyć oddziały i łączyć się z inną fundacją na zasadach
określonych w niniejszym Statucie.

§4
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i formy działalności Fundacji
§5
Celami fundacji są:

1. monitorowanie mediów i sieci społecznościowych pod kątem fałszywych
informacji,
2. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej
3. utrzymanie i prowadzenie portali internetowych zajmujących się
weryfikowaniem
informacji
publikowanych przez media i sieci
społecznościowe,
4. rozwijanie i promowanie metod weryfikacji i sprawdzania faktów,
5. działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między organizacjami
analitycznymi i fact-checkingowymi,
6. współpraca z jednostkami samorządowymi w celu realizacji celów
statutowych.
§6
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. prowadzenie stron internetowych i profili społecznościowych,
2. działalność analityczną, badawczą lub naukową,
3. działalność informacyjną, edukacyjną, szkoleniową, opiniodawczą lub
doradczą,
4. organizowanie lub prowadzenie programów, kampanii informacyjnych, debat
publicznych;
5. tworzenie materiałów audio i wideo związanych z szeroko pojętą
dezinformacją w przestrzeni internetowej,
6. utrzymywanie kontaktów z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą,
7. organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, wykładów, debat oraz
konferencji z zakresu szeroko pojętej tematyki dezinformacji szerzonej przez
media i sieci społecznościowe,
8. pozyskiwanie dotacji i grantów na działalność statutową Fundacji od
instytucji publicznych, firm i osób prywatnych.
§7
W zakresie niezbędnych do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać
pracowników na podstawie umów cywilno-prawnych, o czym decyduje Zarząd
Fundacji. Wynagrodzenie zatrudnionych osób wypłacane jest z majątku Fundacji.
§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i
instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych)
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji, subwencji, grantów,
c) zbiórek publicznych,
d) odsetek i lokat bankowych.
2. Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są wyłącznie na realizację
celów Fundacji według swobodnego uznania Fundatora, o ile ofiarodawcy nie
postanowili inaczej.
§ 11
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach
krajowych lub zagranicznych – zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Rozdział IV. Organy Fundacji
§ 12
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji. Fundacja może ustawiać także inne organy.
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§ 13
Zarząd Fundacji powoływany i odwoływany jest przez Fundatora. Fundator
podejmuje swe decyzje w formie pisemnych postanowień
Zarząd Fundacji składa się z dwóch lub większej liczby osób, w tym: Prezesa
Zarządu i Członków Zarządu.
Funkcję Prezesa Zarządu powierza się Fundatorowi.
Zarząd pełni swoją funkcję z dniem powołania.

§ 14
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na
zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy
członek Zarządu Fundacji jednoosobowo.

3. Prezes Zarządu może udzielić pełnomocnictwa osobom kierującym
oddziałami Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli w imieniu Fundacji, a także powoływać pełnomocników do
prowadzenia spraw określonych pełnomocnictwem i w tym zakresie do
składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.
4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Fundację.
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§ 15
Do kompetencji zarządu Fundacji należy w szczególności:
kierowanie działalnością Fundacji,
opracowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, przy czym
opracowanie takie Zarząd może zlecić osobie trzeciej,
prowadzenie polityki kadrowej, w tym zatrudnianie pracowników, ustalenie
wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników oraz wielkości
środków na ich wynagrodzenia i nagrody,
tworzenie regulaminów.
Do wyłącznej kompetencji Prezesa Zarządu należy:
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, dotacji, grantów
gospodarowanie środkami finansowymi Fundacji

ROZDZIAŁ V ZMIANA STATUTU
§ 16
1. Dopuszcza się rozszerzenie celów Fundacji, co następuje poprzez zmianę
Statutu Fundacji.
2. Zmiana statutu Fundacji następuje na podstawie pisemnego postanowienia
Fundatora.

ROZDZIAŁ VI LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 17
1. Fundacja może zostać zlikwidowana w każdym czasie na podstawie
postanowienia Fundatora po zasięgnięciu opinii Członków Zarządu.
2. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych
i majątku Fundacji.
3. Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
§ 18
Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji, ulegnie przekazaniu na rzecz jednej z
działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Rozdział. VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19
1. Fundacja 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 Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd
jednomyślną uchwałą.

