STATUT
FUNDACJI ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ
w Wałbrzychu
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ustanowiona przez
Fundację „Merkury” z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 10, Regionalne
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Wałbrzychu przy ul.
Beethovena 10 i Stowarzyszenie Wspierania Ruchu Aktywności Lokalnej
"Forum Wałbrzyskie" z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. 1.Maja 112 aktem
notarialnym przed notariusz Dominiką Grodzińską w kancelarii notarialnej we
Wrocławiu przy ul. Ruskiej nr 20/21 za numerem repetytorium A 2349/2008 z
dnia 12-02-2008 r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984
roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego Statutu.
§2
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwana w dalszej części Fundacją,
posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Wałbrzych.
§4
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§5
Organem nadzorującym Fundację, ze względu na cel główny, jest Minister
właściwy
ds. zatrudnienia.
§6
1.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.

W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3.

Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się
tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§7

1.

Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz przedstawicielstwa.

2.

Fundacja może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków
stowarzyszeń,
a także nie zarejestrowanych porozumień i koalicji.
§8

1.

Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd
Fundacji.

2.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru
zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
§9

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji.
ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 10
Celami Fundacji są: :
1.

Inicjowanie i wdrażanie działań na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej

2.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

3.

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4.

Działalność charytatywna;

5.

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

6.

Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego;

7.

Ochrona i promocja zdrowia;

8.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

9.

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

10. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
13. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczość i innowacyjność
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w
praktyce gospodarczej;
14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
15. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oswiaty i wychowania;
16. Wypoczynku dzieci i młodzieży;
17. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
18. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
19. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
20. Turystyka i krajoznawstwo;
21. Porządek i bezpieczeństwo publiczne;
22. Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23. Ratownictwo i ochrona ludności;
24. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą;
25. Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta;
26. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
27. Promocja i organizacja wolontariatu;
28. Pomoc Polonii i Polakom za granicą;
29. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
33. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust.3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o
Wolontariacie, w szczególności w zakresie wymienionym w p. 1-31.
§ 11
1.

Fundacja realizuje cele statutowe inicjując i wspierając (organizacyjnie,
rzeczowo
lub finansowo):

1.

programy badawcze mające dostarczyć wiedzy na temat zjawisk
społecznych, programy i przedsięwzięcia podejmowane na rzecz
grup marginalizowanych i wykluczonych społecznie,

2.

programy współpracy międzynarodowej, programy szkolenia
specjalistów różnych dziedzin,

3.

programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach
społecznych wiedzy na temat mechanizmów rynkowych,
przedsiębiorczości, zapobiegania bezrobociu, instytucji demokracji,
praw obywatelskich, a także propagowaniu postawy obywatelskiej
oraz ekonomicznej samodzielności i inicjatywy,

2.

4.

programy stypendialne,

5.

programy wydawnicze.

6.

działalność związaną z zatrudnieniem,

7.

Szkolenia, warsztaty, konferencje, sympozja, wystawy,

8.

partnerstwa, programy współpracy

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja
współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania
wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter
wsparcia organizacyjnego, częściowego
lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu
niezbędnych funduszy z innych źródeł.

3.

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w
organizacjach zrzeszających polskie i zagraniczne organizacje
pozarządowe, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem
Fundacji.

4.

W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować
postępowania
i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru
sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze
organizacji społecznej w sposób
i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

5.

W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może realizować zadania
zlecane przez organy oraz jednostki administracji publicznej.

6.

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez odpłatną i nieodpłatną
działalność pożytku publicznego.

7.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez inne formy
dozwolone prawem.
§ 12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:
•

udzielać zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie,

•

przyznawać nagrody i stypendia

wspierające działalność osób prawnych oraz innych nieposiadających osobowości
prawnej prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
ROZDZIAŁ III
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 13
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. O podjęciu i przedmiocie
działalności gospodarczej decyduje Zarząd w formie uchwały.
§ 14
Dochody osiągane z działalności gospodarczej przeznaczone będą na realizację
celów statutowych Fundacji
§ 15
Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione podmioty.
ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 16
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.500 zł
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe,
niematerialne, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej
działania.
§ 17
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 18
Dochody Fundacji pochodzą z:
1.

darowizn, spadków, zapisów,

2.

dotacji i subwencji osób prawnych i innych nieposiadających osobowości
prawnej,

3.

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4.

dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw niematerialnych,

5.

odsetek od lokat bankowych i papierów wartościowych oraz innych
dochodów z operacji finansowych,

6.

wpływów z odpłatnej działalności statutowej,

7.

wpływów z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz
jednostki administracji publicznej,

8.

zysków działalności gospodarczej, o ile zostanie taka podjęta,

9.

dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
§ 19

Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 20
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, oświadczenie o przyjęciu
spadku składa Zarząd z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w
chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku
przewyższa długi spadkowe.
§ 21
Fundacji nie wolno:
1.

udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w
stosunku do członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi",

2.

przekazywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,

3.

wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego

4.

zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób

bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
ROZDZIAŁ V
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI
§ 22
1.

Organami Fundacji są:

1.

Rada,

2.

Zarząd.

2.

Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie
zwrot uzasadnionych kosztów.

1.

Przewodniczący Rady może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej
niż określone w przepisach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

2.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji
podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia z
tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.

3.

Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego ani
pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

4.

nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
RADA FUNDACJI
§ 23

1.

Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2.

Rada składa się z 1 do 9 członków.

3.

Członkostwo w radzie ustaje na skutek:

•

rezygnacji członka złożonej na piśmie,

•

skazania członka prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej,

•

jednogłośnego odwołania członka przez Radę, z wyłączeniem głosu członka
Rady, którego głosowanie dotyczy,

•

śmierci członka,

4.

Skład Rady może ulec poszerzeniu wyłącznie za zgodą większości członków
Rady.
§ 24

Do zadań Rady należy:
1.

powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,

2.

podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalaniu ich
wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu,

3.

ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań
merytorycznych
i finansowych oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

4.

kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu,

5.

wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

6.

nadzór nad działalnością Fundacji,

7.

zmiana Statutu Fundacji,

8.

podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji
Fundacji.

9.

powoływanie członków Rady.
§ 25

1.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, po:

- rezygnacji dotychczasowego Przewodniczącego z funkcji przewodniczącego lub
– odwołaniu z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady lub
- ustaniu członkostwa
2.

Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz,

zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 26
1.

Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego
Rady, nie rzadziej niż 1 raz w roku. W posiedzeniach tych mogą
uczestniczyć przedstawiciele Zarządu w celu składania wyjaśnień.

2.

Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu, w terminie do 2 miesięcy od powiadomienia Przewodniczącego
Rady.

3.

Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał zwykłą większością głosów, o ile
postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 27

1.

Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone osoby i
przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami
Fundacji.

2.

Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter
doradczy.
§ 28

Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1.

żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,

2.

dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
ZARZĄD FUNDACJI
§ 29

1.

Zarząd składa się z co najmniej 1 członka powoływanego przez Radę na 3letnią kadencję.

2.

Członkami Zarządu nie mogą zostać osoby, które były skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3.

Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.

4.

Rada powołuje spośród członków Zarządu Prezesa, po zakończeniu
pierwszej kadencji lub ustaniu członkostwa Prezesa w Zarządzie
ustanowionego mocą Statutu.

5.

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:

1.

rezygnacji złożonej na piśmie,

2.

śmierci,

3.

odwołania przez Radę.

6.

Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w szczególności w
przypadkach:
1.

podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie
funkcji członka Zarządu,

2.

choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność
do sprawowania funkcji,

3.

niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż 1 rok,

4.

nienależytego wypełniania funkcji członka,

5.

istotnego naruszenia postanowień Statutu,

6.

skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe

7.

lub innych uzasadnionych powodów.
§ 30

1.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji.

2.

Pracami Zarządu kieruje Prezes.

3.

Prezes z grona Zarządu może wyznaczyć jednego Wiceprezesa.

4.

Fundację na zewnątrz reprezentuje samodzielnie Prezes lub Wiceprezes, w
przypadku ustanowienia takiego stanowiska.

5.

Zarząd może ustanowić pełnomocnika reprezentującego Fundację na
zewnątrz.

6.

Pełnomocnictwo o którym mowa w punkcie 5 może zostać udzielone
również jednemu z członków zarządu.
§ 31

Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1.

kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2.

uchwalanie regulaminów,

3.

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

4.

ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,

5.

podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów,

6.

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

7.

występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z
inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
§ 32

1.

Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub
Wiceprezesa Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa
Zarządu.

2.

O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie
Zarządu.

3.

Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pośrednictwem narzędzi
elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość.
§ 33

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na
kwartał.
§ 34
1.

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Fundacji składa
jednoosobowo Prezes
lub Wiceprezes upoważniony na piśmie przez Prezesa.

2.

Zarząd może ustanowić pełnomocnika do oświadczenia woli w sprawach
majątkowych Fundacji.

3.

Pełnomocnictwo o którym mowa w p. 2 może zostać udzielone również
jednemu z członków zarządu.
§ 35

1.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2.

Wynagrodzenia członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji członka
zarządu określa Rada.
§ 36

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU, POŁĄCZENIE SIĘ Z INNĄ FUNDACJĄ
I LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 37
1.

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada.

2.

W przypadku gdy Rada liczy więcej aniżeli 1 osobę decyzja w kwestii
zmiany statutu jest podejmowana większością 2/3 głosów.
§ 38

1.

Fundacja może połączyć się 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.
§ 39

Decyzje w kwestii połączenia się z inną fundacją podejmuje Rada jednomyślnie.
§ 40

1.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada.
§ 41

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 42
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz innych organizacji pozarządowych
działających w sferze pożytku publicznego lub podmiotów ekonomii społecznej.

