Załącznik
do zarządzenia nr 54
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 czerwca 1997 r.

KANCELARIA
PREZESA RADY MINISTRÓW
P-121-61-97

STATUT FUNDACJI
Centrum Badania Opinii Społecznej
§1

PREZESA RADY MINISTRÓW

Fundacja pod nazwą „Centrum Badania Opinii Społecznej”, zwana w dalszej części
statutu „CBOS”, działa na podstawie przepisów o fundacjach, ustawy z dnia 20 lutego
1997 r. o fundacji - Centrum Badania Opinii Społecznej (Dz.U. Nr 30, poz. 163),
zwanej w dalszej części statutu „ustawą o CBOS” oraz postanowień niniejszego statutu.

z dnia 30 czerwca 1997 r.

§2

ZARZĄDZENIE Nr 54

1. CBOS posiada osobowość prawną.

w sprawie nadania statutu Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej.
W związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o fundacji - Centrum
Badania Opinii Społecznej (Dz.U. Nr 30, poz. 163) zarządza się, co następuje:
§1
Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej nadaje się statut stanowiący
załącznik do zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Siedzibą CBOS jest miasto stołeczne Warszawa.
§3
1. CBOS może posiadać oddziały, w tym i zamiejscowe, zakłady oraz tworzyć inne
wyodrębnione jednostki organizacyjne. Podstawową komórką organizacyjną
działalności merytorycznej CBOS jest zespół, ośrodek lub pracownia, natomiast
działalności pomocniczno-obsługowej jest dział lub biuro.
2. Strukturę organizacyjną CBOS, zakres prowadzonych spraw przez poszczególne
jednostki i komórki organizacyjne oraz odpowiedzialności kierujących tymi
jednostkami i komórkami określa dyrektor CBOS.
§4
1. Terenem działalności CBOS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może CBOS prowadzić
działalność i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. CBOS może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
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§5
CBOS używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę
oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi.

§6
1. Cel i podstawowe zadania CBOS określone są w ustawie o CBOS.
2. Zadaniem CBOS jest również prowadzenie socjologicznych badań naukowych.

§ 11
1. Członkostwo w Radzie ustaje zawsze z upływem kadencji Rady.
2. Przed upływem kadencji Rady członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:

§7
1. Majątek CBOS stanowi mienie, o którym mowa w ustawie o CBOS oraz inne mienie
uzyskane lub nabyte przez CBOS w toku jej działania.
2. Źródła dochodów CBOS określa ustawa o CBOS.

1) śmierci członka Rady,
2) przyjęcia rezygnacji z członkostwa przez organ, który powołał członka.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2, organ uprawniony do powołania członka,
którego członkostwo w Radzie ustało - powołuje nowego członka Rady, na okres do
końca kadencji Rady.

§8
1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów CBOS tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa dyrektor CBOS.
Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez CBOS długów
przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
§9
1. Organami CBOS są:
1) Rada CBOS, w dalszej części statutu zwana „Radą”
2) dyrektor CBOS, będący zarządem fundacji CBOS.
2. Podstawowe zasady powoływania organów, o których mowa w ust. 1, określa ustawa
o CBOS, z tym że powołanie dyrektora poprzedzone jest konkursem, którego warunki
określa Rada.
3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji dyrektora CBOS.
§ 10
1. Rada składa się z jedenastu członków, a jej kadencja trwa 2 lata.
2. Członkowie Rady powoływani są w trybie określonym w ustawie o CBOS.
3. W posiedzeniach Rady uczestniczy dyrektor CBOS.

§ 12
1. Do obowiązków i kompetencji Rady należy:
1) sprawy określone w ustawie o CBOS,
2) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem przez CBOS zadań określonych w § 6,
3) określenie zasad finansowania wydawnictw niekomercyjnych,
4) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników CBOS,
5) ustalanie wynagrodzenia dyrektorowi CBOS,
6) opiniowanie projektu zmian statutu CBOS oraz przedkładanie Prezesowi Rady
Ministrów wniosków w sprawie zmian w tym statucie,
7) opiniowanie struktury organizacyjnej CBOS i innych spraw przedstawionych przez
dyrektora CBOS.
2. Każdy z członków Rady otrzymuje raz w miesiącu wyniki badań, o których mowa
w § 19 ust. 2.
3. Rada może żądać od dyrektora CBOS wyjaśnień w każdej sprawie dotyczącej CBOS.
§ 13
1. Rada pracuje kolegialnie, może jednakże upoważnić członka do zbadania w jej
imieniu określonej sprawy.
2. Pracę Rady organizuje przewodniczący Rady, wybrany przez Radę spośród jej
członków.
3. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący lub upoważniony przez niego inny
członek Rady, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek co najmniej trzech członków
Rady lub na pisemny wniosek dyrektora CBOS.
4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, przewodniczący
zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Jeżeli w terminie tym posiedzenie Rady nie zostało zwołane - uprawnienie do zwołania
przysługuje wnioskodawcy.
§ 14
1. Posiedzeniom Rady przewodniczy jej przewodniczący lub z jego upoważnienia jeden
z jej członków. W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady lub nieudzielenia
przez niego upoważnienia do przewodniczenia posiedzeniu, przewodniczącego
posiedzenia powołują obecni na posiedzeniu członkowie Rady.
2. Obsługę prac Rady zapewnia dyrektor CBOS.
§ 15
1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu jej
członków, przy obecności co najmniej pięciu członków Rady, przy czym wszyscy
członkowie muszą być powiadomieni o posiedzeniu.
2. Głosowania są jawne, z wyjątkiem głosowań w sprawach wyborów przewodniczącego Rady, powołania dyrektora CBOS oraz przypadków, w których Rada
zdecyduje, że głosowania są tajne.
3. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący posiedzenia.
§ 16
Oświadczenia woli Rady, na podstawie jej uchwał, składa przewodniczący Rady lub
upoważniony przez niego członek Rady, a w przypadku określonym w § 14 ust. 1,
upoważnionym do złożenia oświadczenia w zakresie podjętych uchwał na posiedzeniu
jest przewodniczący tego posiedzenia.
§ 17
Członkowie Rady otrzymują za pełnienie swoich funkcji wynagrodzenie w formie
miesięcznych, zryczałtowanych diet określonych w następujący sposób:
1) przewodniczący Rady - w wysokości najniższego wynagrodzenia pracowników za
pracę, określanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie przepisów
Kodeksu pracy,
2) pozostali członkowie w wysokości 50% najniższego wynagrodzenia, o którym
mowa w pkt. 1.
§ 18
Dyrektora CBOS przed upływem kadencji, która trwa pięć lat, Rada odwołuje
w przypadku wskazanym w ustawie o CBOS, a może odwołać w razie złożenia przez
niego rezygnacji.

§ 19
1. Dyrektor CBOS, do którego należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji Rady:
1) kieruje działalnością CBOS,
2) reprezentuje CBOS na zewnątrz,
3) sprawuje zarząd majątkiem CBOS,
4) odpowiada za realizację celów i zadań CBOS oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,
5) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania CBOS,
6) opracowuje zasady wynagradzania w CBOS,
7) dokonuje czynności prawnych w imieniu CBOS, jako pracodawcy,
8) zapewnia, w porozumieniu z przewodniczącym Rady, przygotowanie posiedzenia
Rady.
2. Dyrektor CBOS niezależnie od sprawozdania, o którym mowa w przepisach
o fundacjach, do dnia 15 lutego każdego roku przedstawia Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu oraz Prezesowi
Rady Ministrów sprawozdanie z wykorzystania środków otrzymanej z budżetu państwa
dotacji na rok poprzedni, zawierające także wyszczególnienie co najmniej dwunastu
comiesięcznych badań przeprowadzonych
w roku poprzednim przez CBOS
dotyczących między innymi oceny nastrojów społecznych, położenia materialnego
społeczeństwa, postaw społeczeństwa wobec organów władzy w Rzeczypospolitej
Polskiej, instytucji publicznych, a także czołowych postaci sceny politycznej oraz
preferencji politycznych społeczeństwa w roku poprzednim.
§ 20
Dyrektor CBOS może ustanowić pełnomocników do kierowania oddziałami CBOS,
określając im zakres pełnomocnictwa, a także pełnomocników do prowadzenia
określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli
w imieniu CBOS.
§ 21
1. CBOS może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w ustawie
o CBOS oraz w zakresie:
1) działalności wydawniczej i poligraficznej,
2) świadczenia usług informatycznych,
3) obrotu prawami autorskimi i wydawniczymi,
4) handlu własnymi produktami.
2. Działalność gospodarcza CBOS powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych
nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej.

§ 22
1. CBOS prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyodrębnionych zakładów lub agencji, podlegających dyrektorowi CBOS.
2. Zakłady (agencje) tworzy i znosi dyrektor CBOS, który powołuje i odwołuje
kierujących nimi.
§ 23
1. Kierujący zakładem (agencją) działalności gospodarczej jest pełnomocnikiem
dyrektora CBOS, upoważnionym do wszelkich czynności, z zastrzeżeniem ust. 2,
związanych z kierowaniem zakładem (agencją), o ile dyrektor CBOS nie postanowił
inaczej.
2. Do zbycia i obciążania nieruchomości przez kierującego zakładem (agencją),
potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo.
§ 24
Zmiany Statutu dokonuje Prezes Rady Ministrów na wniosek lub za zgodą Rady.

