Uchwała nr 5/2013
Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

zdnia 13.11.2013r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Fundacji
Na podstawie $ 26 ust. 2 pkt. c, $ 34 ust. 2 oraz $ 36 ust. 2 Statutu Fundacji Rozwoju Regionu
Gołdap postanawia się przyjąć tekst jednolity Statutu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap:
STATUT
FUNDACJI RoZwoJU REGIoNU GOŁDAP

Rozdział I
Postanowienia ogólne
$

1.

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap zwana dalej Fundacją ustanowiona jest pruez
następuj ących fundatorów:

I.
il.
m.

Miasto i Gminę Gołdap, Gminę Dubeninki i Banie Mazurskie;
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,,'Wamax'' w Gołdapi i Dom Kultury w Gołdapi
Jana Sobutę, Sylwiana Ignacego Świerzbina, Czesławę Kiełbasę, Wacława Eugeniusza
orłowskiego' Bogusława Grzegorza Antosiewicza, Jadwigę Leszczyńską, Zbigniewa
Jana Mieruńskiego' Marka Aleksandra Mirosa, Halinę Morzy, Jacka Antoniego
Morzego, Jarosława Marka Słomę, Ireneusza Jana Szafrugę' Wiesława Swatka,
Krystynę Stanisławę Trzasko, Jarosława Walca, Marzannę Mariannę Wardziejewską,
Jolantę Mogilnicką, Dariusza Tadeusza Iwanowskiego.

s2.
Fundacj a posiada osobowość prawną.

$3.
Siedzibą Fundacji jest miejscowośó Gołdap.

$4.

1.
2.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, aw szczególności
regionu Miasta i Gminy Gołdap, Gminy Dubeninki i Gminy Banie Mazurskie oraz
okolic.
Dla właściwegorealizowania celów społecznych i gospodarczych fundacja moŻe
pr ow adzic dzi ałal no ść p o za gr anic ami Rze czy po sp o l itej P o ski ej .
1

ss.

1.
Ż.

Fundacja moŻe przystępowaó do spółek i fundacji.
Fundacja może prowadzić działalnosc gospodarczą.

$6.
Fundacja uŻywa pieczęci okrągłej z napisem w otoku,,FUNDACJA ROZWOJU REGIONU
GoŁ DAP " or M mo Że uĄ w ać, znaku gr aftczne go Fundacj i.

s7.
Fundacja moŻe ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawaĆ, je wraz z innymi
nagrodami i wyróznieniami osobomflzycznym i prawnym,zasŁuŻonym dla Fundacji.
$8.
Właściwymministrem jest Minister Administracji i Cyfryzacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
$e.
1. Celem Fundacji jest realizowanie celów Polsko

_ Szwajcarskiego Programu Regionalnego

zawartych w Memorandum of understanding podpisanego między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Konfederacji Szwajcarskiej z dnia 18 listopada 1991 roku z późniejszymi
uzupełnieniami, które ponizej zostały za'warte i wymienione w roZSZerzony sposób:

i)

st1łnulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych poprzez
kierowanie zainteresowanych osób na odpowiednie szkolenia, udzie|anie pomocy finansowej
wspomagającej inicjatywy' stwotzenie możliwościkorzystania z doświadczen i ekspertyz
specjalistów kierowanych m. in. z Polsko - Szwajcarskiego Programu Regionalnego,
2)
wspieranie działan administracyjno _ organizacyjnych w gminach wymagających
przekształceń strukturalnych, w których występuje wysokie bezrobocie lub zagrożonych
takim bezrobociem; stworzenie mozliwościkorzystania z odpowiedniego doradztwa w
organizacji i zarządzaniu modelowego opracowania odpowiednich struktut na szczeblu gminy
przekazywanych przez ekspertów, organizowanie kursów i szkoleń w tym zakresie,
udzielanie pomocy finansowej na zaklą środków trwałych a takżę stworzenie możliwoŚci
korzystania ze środków trwałych pozostającychw zarządzie Fundacji,
3) wspomaganie inicjatyw regionalnych w zakresie rozwoju myślinaukowo- technicznej

oraz informacji, doradztwo, szkolenia i udzielanie pomocy finansowej,

stworzenie

możliwościkorzystania z maszyn i urządzeń zakupionych przez Fundację a także z
odpowiednich programów komputero\\Ych i poprzez wysyłanie zainteresowanych na

szkolenia

i

sympozja krajowe

i

zagraniczne oraz kursy

i

szkolenia organizowane przez

Fundację,
4) wspieranie przedsięwzięó gospodarczych, kulturalnych i oświatowych w tym także
międzynarodową wymianę młodzieŻy, mających na celu rozwój i aktywizację regionów,
udzielanie pomocy finansowej w tym takŻe dla prywatnych przedsięwzięć, propagowanie

nowoczesnych, proekologicznych technologii i nowoczesnej organizacji pracy' a takŻe
stworzenie mozliwości powołania i prowadzenia ośrodków leczenia odwykowego i
resocjalizacji dla osób uzaleznionych; Fundacja zapewni tu pomoc finansową i medyczną,
własne doradztwo techniczne i ekonomicznę.
2. Celem Fundacji jest podejmowanie, prowadzenie i wspieranie inicjatyw kulturalnych,
edukacyjnych, ekologicznych, społecznych, gospodarczych i naukowych, słuzących
rozwoj owi regionu oraz rozwojowi społecznościlokalnej, a w szczególności
1. wspieranie rozwoju gospodarczego' w tym rozwój przedsiębiorczości,
Ż. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy l'
zagroŻonych zwolnieniem z pracy'
3. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin,
4. promocja regionu i rozwój turystyki,
5. inicjowanie i organizowanie działan społecznych w dziedzinie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego'
:

6.

działania podtrzymujące tradycję narodową oraz tradycję regionalną,
pielęgnowanie polskości,wzmacnianie tozsamościlokalnej oraz rozwoju

świadomościnarodowej, obywatelskiej i kulturowej,
7. działalnośćwspomagaj ącarozwoj wspólnot i społecznościlokalnych,
8. prowadzenie działannarzecz osób i grup wykluczonych lub zagroŻonych róznymi
formami wykluczenia' np. wykluczenie społeczne (bezrobotni, niepełnosprawni,
dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, alkoholicy, narkomani, inne osoby
uzaleŻnione)' wykluczeni e informacyj ne, itp.'
9. działa|nośccharytatywną,
I0. dziaŁalnośćw zakresie edukacji oraz wspierania rozwoju dzieci, młodzieŻy i
dorosłych,
II. działalnośów zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego,
12. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
13. ochronę i promocję zdrowia,
14. działalnośóna rzeczrównych praw kobiet tmęŻczyzn,
15. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społe czeństwami.

s

10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez;

1)

współpracę z inicjatywami organizacji międzyrządowych skierowanych na popieranie
lokalnych inicjatyw w dziedzinie przedsiębiorczości dla przechodzenia społeczności
lokalnych do zasad gospodarki rynkowej' w tym współdziałanie z Polsko - Szwajcarskim

Programem Regionalnym, utworzonym na mocy porozumienia między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Konfederacji Szwajcarskiej zawartego w dniu 18
listopada 1991 roku,

2)

dla rozwoju przemysłu regionalnego
a w szczególności przetwórstwa produktów rolnych, przemysłu drzewnego i innego rodzaju
przemysłu opartego na wykorzystaniu lokalnych surowców i materiałów; organizowanie
bezpłatnego doradztwa' pomoc finansową w Zagospodarowaniu nieuzytków, dostarczanie
specjalistycznych maszyn i urządzen oraz ekologicznych nawozów i środków ochrony roślin,
3) organizowanie, finansowanie i obsługę zjazdów, konferencji i szkoleń naukowych,
organizowanie pomocy finansowej

4)

promocję kultury regionalnej w kraju i zagranicą poprzez organizowanie festiwali
i festynów oraz wydawanie róŻnych książek, folderów i informatorów o dorobku
i
potrzebach regionu oraz lokalnej prasy i wydawnictw,
5) współpracę z oŚrodkami regionalnymi w kraju i za granicąna polu oświaty, kultury oraz
przemysłu drobnego i rzemiosła poprzęz wyposażanie w sprzęt komputerowy' programy
edukacyjne, prowadzenie szkoleń i wspomaganie inwestycji proekologicznych'
6) wspieranie inicjatyw gospodarczych przyczyniających się do ograniczenia bezrobocia
otaz przyczyniania się do wzrostu gospodarczego w regionie popTzęz pomoc w
organizowaniu robót publicznych' budowy oczyszczalni ścieków, dofinansowanie budowy
wodociągów, dróg, ośrodków ochrony zdrowia i bezpiecznego dowozu osób do zakładów
pracy i szkół,
7) organizowanie i finansowanie forum umożliwiającego Zapozna:wanie się z najnowszymi
technologiami i sposob ami zarządzan|a,
8) udzielanie stypendiów dla osób realizujących cele Fundacji oraz dla artystów
i architektów zaichtworcze dokonania w zakresie promocji regionu,
9) dofinansowanie działalnościwydawniczej, informatycznej i propagandowej,
10) inicjowanie i dofinansowanie przedsięwzięó gospodarczych, kulturalnych, oświatowych
mających na celu rozwoj regionu,
11) pobudzanie rozwoju małych i średnichprzedsiębiorstw popIZeZ pomoc w uzyskiwaniu
dodatkowych żródeł finansowania, propagowanie sprawdzonych metod zarządzania,
opracowywanie strategii rozwoj u, szkolenia kadr,
12) podejmowante działańnaTzęcz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich,
13) działalnoścszkoleniowa i edukacyjna, w tym przede wszystkim inicjowanie,
organizowanie, uczestniczenie, wspieranie i finansowanie szkoleń, kursów, konferencji'
seminariów, sympozjów' konsultacjt, warcztatów, oraz innych forrn zajęó pozaszkolnych dla
dzie ci, młodzieży o raz doro słych,
14) finansowe i pozaftnansowe wspieranie rodzin i osób w trudnej sy.tuacji życiowej, w
tym prowadzenie funduszu stypendialnego i świetlicyśrodowiskowej dla dzieci i młodzieŻy,
15) prowadzenie biura informacji turystycznej i promocji,
16) prowadzenie działalnościwydawniczej,
17) oryanizację, finansowanie, wspieranie lub udział w targach, konferencjach, festynach,
konkursach, przeg|ądach, wystawach i innych przedsięwzięciach z:wiązanych z celami
Fundacji,

18)

otganizację

rekreacyj nych, eko

i

lo gi

wspieranie wydarzen oTaz imptez kulturalnych, naukowych,
czny ch, spońowych, turystycznych i go spo dar czy ch,

19)

realizowanie projektów transgranicznych, międzyregionalnych i międzynarodowych w
zakresie celów statutowych Fundacj i,
20) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami
gospodarczymi, instytucj ami i or ganizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi w
zakresie wymienionym w celach dzlałanta Fundacji,
2I) inicjowanie, opracowywanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie innych działań,
mających na celu realizację celów statutowych'

1.

2.

-)-

$ 11.
Fundacj a prowadzi dztała|nośćpoz1.tku publicznego, która j est zgodna z celami fundacj i
oraz jest sposobem realizacji celów.
Działalnośćstatutowa Fundacji moŻe być prowadzona jako działalnośó nieodpłatna lub
jako działalnośóodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalnościpożytku

publicznego. obie te formy działalnościbędą rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umozliwiającym określenieprzychodów, kosztów i wynikow przy uwzględnieniu
przepisów doty czący ch rachunkowości.
Fundacja nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalnośó pożytku
publicznego.

$ 12.
obowiązującymi w tym zakresie przepisami nieodpłatną

Fundacja moŻe prowadzić, zgodnie z
działalno ścpoŹytku pub l iczne g o p opr zez;

r) 94.99 Z
2) 94.99 Z
3) 94.99 Z

4) 94992

s) 94.99 Z
6) 94.99

z

7) 94.e9 Z

8) 94.99

Z

stymulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczych' społecznych
popIzez kierowanie zainteresowanych osób na odpowiednie szkolenia,
udzielania pomocy fi nansowej wspomagaj ącej inicj atywy przedsiębiorcze,
wspieranie działan administracyjno-organizacyjnych w gminach
wymagających przekształcen strukturalnych, w których występuje wysokie
bezrobocie lub zagroŻonych takim bezrobociem,
wspomaganie inicjatyw regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo
technicznej oraz informacji, doradztwo, szkolenia i udzielanie pomocy
finansowej, stworzenie możliwościkorzystania z maszyn i urządzen
zakupi onych pr zez fundacj ę a takŻe o dpowiedni ch pro gramów'
organizowanie kursów' szkoleń i sympozj ów kraj owy ch i zagr aniczny ch,
organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieŻy, mających na celu
rozwój i aktywizację regionu'
stworzenie możliwoŚci powołania i prowadzenia ośrodków lęczenia
odwykowego i resocjalizacji dla osób uzaleŻnionych (pomoc medyczna,
finansowa, własne doradztwo techniczne i ekonomiczne),
promocji kultury regionalnej w kraju i zagranicą poprzez organizowanie
festiwali i festynów oraz vrydawanie ksiązek, folderów i informatorów o
dorobku i potrzebach regionu oraz lokalnej prasy i wydawnictw,

9) e4.e9

z

prowadzeni e szko leń i wspomaganie inicj atyw pro eko l o giczny ch,

10)94.99

Z

udzielanie stypendiów dla osób realizujących cele fundacji,

rr)94.99.2

12) 94.99.2

l3)8s.59.B

14) 88.99.2

1s) 7e.90.B
16) s8.r9.z

n)

94.992

pobudzanie rozwoju małych i średnichprzedsiębiorstw poprzez pomoc w
uzyskiwaniu dodatkowych źrodełfinansowania, propagowanie sprawdzonych
metod zarządzania' oprac owywanie strate gi i rozwoj u' szkolenia kadr,
p odej mow anie działań na t zeez zatrudnienia i rozwoj u zasobów ludzkich'
działalnoścszkoleniowa i edukacyjna, w tym przede wszystkim inicjowanie,
organizowanie, uczestniczenie, wspieranie i finansowanie szkoleń, kursów'
konferencji, seminariów, sympozjów, konsultacji, warsztatów) otaz innych
form zaj ęć pozaszko lnych dla dzie ci, młodzieży o raz doro słych'
finansowe i pozafinansowe wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji
życiowej' w tym prowadzenie funduszu stypendialnego i świetlicy
środowiskowej dla dzieci i młodzieŻy,
prowadzenie biura informacji turystycznej i promocji,
prowadzen ie działalnościwydawniczej,
organizację, finansowanie, wspieranie lub udział w targach, konferencjach'
festynach, konkursach, przeglądach, wystawach innych przedsięwzięciach

związany ch z celami Fundacj i,

r8) 94.9e.2
19) 94.99.2

20) 94.99.2

21) 94.99.2

i

wspieranie wydarzen oraz imprez kulturalnych, naukowych,
rekreacyj nych, eko lo g iczny ch, sportowych, turystycznych i go spo dar czy ch,
organizację

ręalizowanie projektów transgranicznych, międzyregionalnych i

międzynarodowych w zakresie celów statutowych Fundacji,
współpracę z otganami administracji rządowej i samorządowej' podmiotami
gospodarczymi, insty'tucjami i organizacjami pozarządov,ymi krajowymi i
zagIan|cznymi w zakresie wymienionym w celach działaniaFundacji,
inicjowanie, opracowywanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie innych
działań, mających na celu realizację celów statutowych.

$ 13.

Fundacja moŻe prowadzic, zgodnie z obowtązującymi w tym zakręsie przepisami odpłatną
działa|nosc pozy.tku publiczneg o poprzezi

t) 94.99 Z
2) e4.99

3) 94.99

Z
Z

4) 94.992

stymulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczych, społecznych
poptzez kierowanie zainteresowanych osób na odpowiednie szkolenia,
udzielania pomocy finansowej wspomagaj ącej inicj atywy przedsiębiorcze,

wspieranie działan administracyjno-organizacyjnych w gminach
wymagających przeksztaŁceń strukturalnych, w których występuje wysokie

bezrobocie lub zagroŻonych takim bezrobociem,
wspomaganie inicjatyw regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo
technicznej oraz informacji, doradztwo, szkolenia i udzielanie pomocy
finansowej, stworzenie możliwościkorzystania z maszyl i urządzen
zakupionych pr zez fundacj ę a takŻe odpowi edni ch pro gramów,

s) 94.99 Z
6) e4.9e Z
7) 94.99 Z

8) 94.99

Z

organizowanie kursów, szko leń i sympozj ów kraj owy ch i zagr aniczny ch,
organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieŻy, mających na celu
rozwój i aktywizację regionu,

stworzenie możliwościpowołania i prowadzenia ośrodków Ieczenia
odwykowego i resocjalizacji dla osób uzaleŻntonych (pomoc medyczna,

finansowa, własne doradztwo techniczne i ekonomiczne),

promocji kultury regionalnej w kraju i zagranicą poprzez organizowanie
festiwali i festynów oraz Wdawanie książek' folderów i informatorów o
dorobku i potrzebach regionu oraz lokalnej prasy i wydawnictw,

9) 94.99 Z
10)94.99

Z

rr)94.99.2

12) 94.99.2

13)8s.s9.B

14) 88.99.2

1s) 79.90.B
16) s8.r9.z
17) 94.992

r8) 94.99.2
19) 94.99.2

20) 94.99.2

Ż1) 94'99.Z

prowadzenie szkoleń i wspomaganie inicjatyw proekologicznych,
udzielanie stypendiów dla osób realizujących cele fundacji'

pobudzanie rozwoju małych i średnichprzedsiębiorstw poprzez pomoc w
uzyskiwaniu dodatko!\rych źrodełfinansowania, propagowanie sprawdzonych
metod zar ządzania' opracowywanie strate gii rozwoj u, szkolenia kadr,
podej mow anle działan na r ze cz zatrudnieni a i rozwoj u zasobó w ludzkich'
działalnośćszkoleniowa i edukacyjna, w tym przede wszystkim inicjowanie,
organizowanie, uczestniczenie' wspieranie i finansowanie szkoleń, kursów,
konferencji, seminariów, sympozjów, konsultacji, warsztatów, oraz innych
forrn zaj ęć p ozaszko lnych dla dzieci, młodzieŻy oraz doro słych,
finansowe l pozaftnansowe wspieranie rodzin i osób w trudnej sy.tuacji
zyciowej, w tym prowadzenie funduszu stypendialnego i Świetlicy
środowiskowej dla dzieci i młodzieży,
prowadzenie biura informacji turystycznej i promoc.ji,
prowadzen te działa|nośc i wydawni czej'
organizację, finansowanie, wspieranie lub udział w targach, konferencjach,
festynach, konkursach, przeg|ądach, wystawach innych przedsięwzięciach
związanych z celamt Fundacji,
organizację i wspieranię Wdarzen otaz imprez kulturalnych, naukowych,
rekre acyj nych, ekol o gi czny ch, sportowych, turystycznych i go spo dar czy ch,
realizowanie projektów współpracy transgranicznych. międzyregionalnych i
międzynatodowych w zakresie celów statutowych Fundacji,
współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami
gospodarczymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi krajowymi i
zagtan|cznymi w zakresie wymienionym w celach działaniaFundacji'
inicjowanie, opracowywanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie innych
działan, mających na celu realizację celów statutowych.

s

14.

W celu zwiększenia środków narealizację zadan statutowych Fundacja moze:
a) prowadzió samodzielnie w kraju i zagranicą działalnośćgospodarczą zgodnte z
obowipuj ącymi przepi sami prawa,

b) wspieraó działalnośóinnych osób prawnych prowadzących działalnośczbieŻną z celami
Fundacji,
c) uczestniczyc w spółkach prawa handlowego w tym z udziałem podmiotów zagtanicznych
nazasadach określonych w stosownych przepisach prawa.

s

15.

Fundacja moŻe z|ecaÓ prowadzenie i obsługę swoich Spraw wyspecjalizowanym podmiotom
pro wadz ąc y m działalno ść w o kre śl onyc h dzie dzinach.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
$ 16.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 12.800 PLN

(dwanaście tysięcy osiemset złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz
środkifinansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte p:zezFundację w toku jej działalności.

2.ZfunduszuzałoŻycielskiego nadziałalnośćgospodarcząprzeznaczasię kwotę 6.400 PLN
(sześó tysięcy cztery sta złoty ch).

$ 17.

1.

Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim narealizację statutowych
celów Fundacji, słuzy on także na pokrycie kosztów jej utrzymania oraz prowadzenia
działalnościgospodarczej .
2. W stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz
osób z którymi fundatorzy, członkowie organów oraz placownicy Fundacji pozostają w

w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani ztytułuprzysposobienia, opieki lub kurateli zabrania się:
1) udzielania poŻyczeklub zabezpieczanie ich zobowiązanmajątkiem Fundacji,
2) przekazywania majątku Fundacji na zasadach innych niŻ w stosunku do osób ttzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach
3) wykorzystywania majątku Fundacji na zasadach innych niŻ w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celustatutowego Fundacji,
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których oni uczestniczą, na zasadach
innych niżw stosunku do osób trzecich lub po cenach wyŻszychniż rynkowe.
związku małżeńskim, W€ wspólnym pozyciu albo

$ 18.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

$ le.

Dochody Fundacji pochodząw szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów osób ftzycznych i prawnych,
b) wpłat pieniężnych przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej na potrzeby rozwoju
regionalnego w Polsce,
c) dochodów zmajątku nieruchomego i ruchomego,
d) dochodów z działalnościgospodarczej prowadzonej przez Fundację,
e) odsetek bankowych od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunkach
bankowych,
f) dochodów ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzeczFundacji,
g) dochodów z nabytych na giełdach papierów wartościowych,
h) inne wpływy i dochody.
s 20.

z

i

zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Dochody pochodzące

darowizn, spadków

$ 21.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czyrnry spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

522.

osoby ftzyczne i prawne, które dokonują na rzecz Flxtdacji darowizny (jednorazowej lub
łącznej) w wysokości co najmniej 1.000 PLN (eden tysiąc złotych) lub gdy idzie o osobę
zagraniczną kwotę w wysokości 1.000 USD (eden tysiąc dolarów amerykańskich) uzyskują
tytuł sponsora Fundacji jeżeli wyraŻątakie Życzenie.
$ 23.

Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty i honorowy.

Rozdział IV
Organy i sposób zorganizowania Fundacji
s 24.

organami Fundacji są:
a) Z gr omadzenie Fundatorów,
b) Rada Fundacji,
c) ZarządFundacji.

$ 2s.

1. Radę Fundacji tworzy od pięciu do dziewięciu osób wybieranych na okres 4lat przez
Zgr omadzenie Fundatorów.
2. Zarząd Fundacji tworzy do 5 członków wybranych na czas nieoznaczony przez Radę
Fundacji.
$ 26.

L. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyŻszym organem Fundacji.
śc i Z gr omadzenia na\eŻy :
uchwalanie
kierunków
rozwoju
a)
działalnościgospodarczej,
b) rozpatrywanie sprawozdań Rady Fundacji, zatwięrdzanie sprawozdańrocznychz
działalnościZarząduFundacji i sprawozdań finansowychoruz udzielanie Zatządowi
absolutorium,
c) uchwalanie zmian statutu,
d) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązatl'jaka Fundacj amoŻe zaciągnąć,
e) wybór członków Rady Fundacji,
f) zatwierdzanie regulaminu działania Rady Fundacji,
g) podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji.
3. PosiedzeniaZgromadzenia odbywają się przynajmniej raz w roku.
4. Posiedzeniazwyczajne zwoływane są przezZarządanadzwyczajne równieŻprzezRadę
Fundatorów.

2. D o vłyŁącznej właściwo

s 27.

Radajest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczychinadzorczych.
2. Człotków Rady wybiera Zgromadzenie Fundatorów spośród kandydatów
Zaproponowanych przez Fundatorów.
3. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostavłać z nimi w związku
małzeńskim, W€ wspólnym pożyciu, w stosuŃu pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległościsłuŻbowej ;
b) nie mogą być, skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) mogą otrzymywać ztytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie vłyższej niŻ przeciętne miesięcznę wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
1.

$ 28.

Do zakresu działaniai kompetencji Rady na\eŻy
1. vłytyczanie głównych kierunkow działalnoŚci rocznej Fundacji oruz nadzór nad ich
prawidłowąrca|izacją,
2. opiniowanie zmtan statutu,
3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
4. nawiązywanie i rczwiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu,
5. zatwierdzante rocznych planów finansowych działalnoŚci Fundacji,
6. wyraŻanie opinii w sprawach przedłoŻonych jej przezZarząd,
7. podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach wskazanych w poszczególnych
postanowieniach niniej szego statutu,
8. uchwalanie regulaminu działania Zaruądu,
9. wszystkie opinie dla Zarządu Fundacji i Zgromadzenia Fundatorów Rada przedstawia na
piśmie.
s 2e.

wybiera Ze Swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady na okres czterechlat.
2. Rada pracuje na posiedzeniach' które odbywają się nie rzadziej niż razna kwańał.
3. W posiedzeniach Rady uczestnicząz głosem doradczym członkowie Zarządu.
4. Rada moŻe uchwałą powołaó do swego grona inne osoby ftzyczne lub przedstawicieli osób
prawnych, które dokonały znacznego plzysporzentamajątkowego na rzeczFmdacji lub w
inny sposób wspomagają w działalnościFundacji.
5. odwołanie członka Rady przed upływem kadencji następuje pTzezZgromadzenie
Fundatorów, które go wybrało,w przypadkach:
a) zŁożenia r ezy gnacji,
b) choroby, ułomnościpowodujących trwałą niezdolnośćwykonywania funkcji,
c) nie pełnienia obowiązków pTzez okres dłuższy niŻrok,
d) nienależytego wypełniania funkcji członkaRady.
6. W chwili śmierciczłonkostwo w Radzie ustaje, aZgromadzenie Fundatorów powołuje do
końca kadencji nowego człotka Rady.
7. Człotkostwo w Radzie wygasa samoczynnie jezeli członek Rady lub jego małżonek jest
zatrudniony na podstawie umowy o pracę i pobiera wynagrodzenie zapracę w Fundacji
lub jednostkach gospo darczych będących własnościąFundacji.
8. Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołac posiedzenie Rady w ciągu 7 dnina
pisemne Żądanie 10 Fundatorów, Zarządu lub 5 członków Rady.
9. Przewodniczący zwołuje pisemnie posiedzeniena7 dniprzezterminem, podając
porządek, termin i miejsce posiedzenia.
1 0.Posiedzenie Rady są protokołowane.
1. Rada

$ 30.

|. Zarząd składa się do 5 człoŃów powoływanych i odwoływanych przezRadę Fundacji.
2. Rada powierza wybranym członkom Zarządu funkcję prezesa i wiceprezesów.
3. Powoływanie i odwoływanie Zarządunastępuje w odrębnym tajnym głosowaniu na

szczególnych członk ow Zarządu.
4. Człortkostwo zarządu ustaje z chwilą odwołania bądŹ śmierciczłonka Zarządu.
5. odwołanie członka ZarządupIzez Radę następuje w przypadku:
a) złoŻenia r ezy gnacji,
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwianaleŻyte wykonywanie funkcji członka
Zarządu,
c) choroby, ułomnoŚci lub utraty sił powodujących trwałąniezdolnośódo wykonywania
funkcji,
d) nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższyniż 6 miesięcy,
e) przekroczenia75 roku życia,
f) nienalezytego wypełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Do ZarządunaIeŻy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zasttzeżonych
do kompetencj i Rady lub Z gr omadzenia Fundatorów.
7 . Zarząd w szczegolności:
a) kieruje działalnościąFundacji zgodnie z jej celem statutowym i obowiązującymi
przepisami prawa,
b) reprezentuje Fundacj ę na zewnątrz,
c) uchwala wieloletnie iroczne programy działaniaFundacji po pisemnym pozytywnym
zaopiniowa niu przez Radę,
d) sprawuje zarządinadzór nad majątkiem Fundacji,
e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
f) ustala wielkośćzatrudnienia i wysokośó środków na wynaglo dzeniadla pracowników
Fundacji,
g) kieruje bieŻącądziałalnościąFundacji, odpowiadazarealizację jej celów statutowych
oraz za wyniki działalnościfinansowo - gospodarczej,
h) podejmuje decyzję o przystąpieniu do spółek i fundacji po pisemnym pozytywnym
zaopiniowaniu przez Radę,
i) powołuje kierowników zakładów oraz zatutierdza regulamin organizacyjny zakładow,
j) ustala organizację wewnętrzną Fundacji i podejmuje decyzję o tworzeniu i likwidacji
zakładow go spodarczych po p i s emnym pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę,
k) ustala regulamin działalnościgospodarczej Fundacji.
8. Członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślneściganez oskarŻęnia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
po

$ 31.

oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu jeśliZarząd' jest
pr zy

najmniej dwuo sobonvy.

$ 32.

PosiedzeniaZarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziejjednak niżraz w miesiącu i są
one protokołowane.
$ 33.

Członkowie Zarządu mogą pozostawaó z Fundacją w stosunku pracy.
2. Umowę o pracę zPrezesemZarząduzawiera Rada Fundacji.
3. Wynagrodzenie Prezesa Zarzą&l' określa uchwałą Rada Fundacji.
4. Umowę o pracę i ustalenie wynagrodzeniazpozostałyrni członkamiZarządu dokonuje
1

Prezes Zar ządu Fundacj i.
5. Fundator moŻe byó członkiemZarządu.

$ 34.
1.

)

a
J.

Decyzje organów Fundacji zapadająw formie uchwał podejmowanych zwkJą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
osób (quorum).
W przypadku braku quorum posiedzenie organów Fundacji moŻe odbyó się w drugim
terminie, tego samego dnia, trzydzieści minut póżniej i uchwały wówczas podejmowane
są prawomocne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, za
wyjątkiem uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji oraz zmiarty jej statutu, które
muszą byó podjęte większościąIl2 głosów Zgromadzenia Fundatorów a powołanie i
odwołanie Zarządu moŻę nastąpió zWuJą większością statutowego składu Rady Fundacj i.
CzłoŃowie Rady i Zarządu nie mogą brac udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie
ich dotyczących.
$ 3s.

Zbycie nieruchomości przekłaczającej wartośó 100.000 PLN (sto tysięcy złotych)
stanowiących własnośćFundacji moŻe nastąpió tylko zazgodąZgromadzenia Fundatorów.

Rozdział V
Zmiana statutu
$ 36.

1.
2.

Zmianastatutu nie może dotyczyć podstawowych celów Fundacji.
Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w formie
uchwały.

Rozdział VI
Działalnośćgospodarcza Fundacji
$ 37.

1'

2.
a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)

Żrodłempozyskiwania środków narealizację celów Fundacji jest również prowadzenie
działalnościgospodarczej w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa. Podstawowa działalnośćgospodarczaFundacji polegać będzie na
utworzeniu spółek prawa handlowego lub wnoszeniu wkładu pieniężnego lub apońów
do spółek już istniejących. Fundacja w takich spółkach będzie reprezentowanaptzez
zarząd.

Fundacja moŻe pozyskiwaó środki pienięzne narea|izację celów statutowych równieŹ
poptZęz:
dzierŻawę nieruchomości i lokali będących jej własnością,
vypoŻyczaniemajątkuruchomego,
świadczenie usług transportowych i poligraftcznych,
organizowanie wystaw i targów handlowych,
wykonywanie usług w zakresie przemysłu drzewnego, chemicznego, poligraftcznego,
spoŻywczego i związanego z produkcją rolną i zwierzęcą,
wykonywanie usług transportowych i remontowych,
prowadzenie usług hotelarskich i gastronomicznych,
wytwarzanie wyrobów przemysłu drzewnego, skórzanego' Spozywczego, produktów
ogrodnictwa, hodowli, gospodarki leśneji łowieckiej.

$ 38.

1.Fundacja prowadzi działalnośćgospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem innych
podmiotów gospodarczych, w zakresie:
1) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (pKD 55)0.2),
2) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD
55.20.2),
3) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
4) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (PKD
68.20.2),
5) Wynajem i dzierŻa:wa maszyn urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD
77.33.2),
2. Składnikami majątkowymi przeznaczonymi na prowadzenie działalnoŚci gospodarczej są:
a) częśćfunduszu załoŻycielskiego w wysokośct 6.400 PLN (sześó tysięcy cztetysta
złotych),
b) częśćzysków osiągniętychprzez utworzenie spółki prawa handlowego w wysokości
określonejprzezRadę'
c) częśćzysków zbezpośredniej działalnościgospodarczej prowadzonejprzezFundację,
d) subwencje od sponsorów Fundacji.

i

3.

4.

Dochody z działalnościgospodarczej mogąbyć, przeznaczone vłyłączniena działalnośc
pożytku publicznego.
Fundacja prowadzi działalnośÓ gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalnościpożytku publicznego.

$ 3e.

DziałalnośÓ gospodarcza jest prowadzona na zasadach rachunku ekonomicznego
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

i

zgodnie

s 40.

1.
2.
3.

Zdziałalnościgospodarcz€1 wkażdym roku kalendarzowym spotządza się bilans
i rachunek wyników, które podle gają zatwierdzeniu przez Radę.
Po zatwierdzeniu bilansu i rachunku wyników Zgromadzenie Fundatorów podejmuje
uchwałę o podziale zysku
JeŻeli wynik gospodarczy wykaŻe straty' Zarządprzedstawia Radzie iZgtomadzeniu
Fundatorów Sprawę wrazz odpowiednimi wnioskami co do potrzeby i mozliwości
kontynuowania dotychczasowej działalnościoruz sposobu i źródłapokrycia strat.

$ 41.

Zarząd określa wielkośćzatrudnienia w prowadzonej działalnościgospodarczej oraz zasadę
vłynagradzania i limit środkowprzeznaczonych na wynagrodzenia,
s 42.

Składniki majątku trwałego wykorzystywane
amorty zacji i umarzani u sto sowni e

d

o

obo

w

w iązuj ący ch

działalnościgospodarczej podlegają
zasad.

$ 43.

Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii
Rady Fundacji przedstawionej na piśmie.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
$ 44.

1.
2.
3.

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja moŻepołączyó się z inną
fundacją.

Połączenie nie moze nastąpió jeśliw jego wyniku mógłby zmienic się cel Fundacji.
Decyzje o połączeniu podejmuj e Zgtomadzenie Fundatorów.

$ 4s.

1.
2.
3.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w formie uchwały.
Uchwała w sprawie likwidacji musi określaó firyb likwidacji iprzeznaczerie
likwidowanego maj ątku.
o likwidacji fundacji jej Rada zawiadamia organ nadzorujący.
$ 46.

Fundacja składa corocznie właściwemuministrowi sprawozdanie ze swojej działalności.
s 47.
Statut wchodzi w Ęcie
stołecznego Warszawy.

z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta

Przewodnicący

Fundacji

Fundatorów
u Gołdap

