Statut Fundacji
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja pod nazwą Ważka, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatora, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Tomasza Kalinowskiego w Kancelarii Notarialnej
Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska spółka cywilna we Wrocławiu Rynek 60, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§ 2.
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
§ 4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
językach obcych.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Cele i zasady działanie Fundacji
§ 5.
Cele Fundacji to:
1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w obszarze kultury, gospodarki, edukacji oraz
zdrowia.
2. Zwiększanie potencjału kapitału ludzkiego.
3. Stymulowanie rozwoju rynku pracy.

4. Wspieranie rozwoju instytucji samorządu terytorialnego oraz innych instytucji działających
na

rzecz

kultury,

gospodarki,

edukacji

oraz

zdrowia,

wspieranie

dialogu

międzysektorowego.
5. Innowacyjna i ponadnarodowa działalność nakierowana na wymianę dobrych praktyk i ich
implementację na obszarze RP.
6. Zwiększenie poziomu integracji społecznej.
7. Promocja kultury i sztuki, w szczególności poprzez realizację programów edukacyjnych,
animowanie życia kulturalnego.
8. Promocja idei zrównoważonego rozwoju.
9. Podejmowanie działalności wspomagającej upowszechnianie swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji.
10. Przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet oraz wykluczeniu
społecznemu w szczególności ze względu na wiek, niepełnosprawność, status społeczny
i majątkowy, przekonania, rasę, narodowość i orientację seksualną.
11. upowszechnianie praw człowieka i idei równości płci.
§ 6.
Cele określone w § 5 Fundacja realizuje poprzez:
1. Merytoryczne i finansowe wspieranie obywatelskich inicjatyw samorządowych.
2. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
3. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami, fundacjami oraz
przedsiębiorstwami, prowadzącymi działalność w obszarze gospodarki, kultury, edukacji, zdrowia
i nauki.
4. Wspieranie rozwoju rodziny.
5. Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.
6. Działalność szkoleniowo – doradczą.
7. Działalność badawczo – naukową.
8. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych.
9. Monitorowanie i analizowanie istniejącego prawa, a także założeń polityki, realizowanych
projektów i programów z perspektywy praw kobiet i równouprawnienia płci;
10. Organizowanie aukcji, zbiórek, koncertów, widowisk i innych akcji mających na celu
pozyskanie środków materialnych na cele statutowe Fundacji;

§ 7.
Fundacja prowadzi swoją działalność w następujących obszarach:
1. Wspieranie rozwoju instytucji samorządu terytorialnego.
2. Ekologia i ochrona środowiska.
3. Sprawy obywatelskie.
4. Rozbudzanie i rozwijanie postaw prospołecznych.
5. Kultura, oświata i edukacja oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
6. Pomoc społeczna, pomoc osobom niepełnosprawnym, zdrowie i opieka zdrowotna, integracja
społeczna.
7. Rozwój gospodarczy.
8. Rynek pracy.
9. Unia Europejska.
10. Prawa człowieka.
§ 8.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną
z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji
§ 9.
Majątek Fundacji stanowi komputer przenośny (laptop) marki Toshiba seria Satellite o wartości
2.800,00 zł (dwa tysiące osiemset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku
działania.
§ 10.
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Darowizn, spadków, zapisów.
2. Dotacji i subwencji oraz grantów.
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
4. Dochodów z majątku Fundacji.
5. Odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
6. Nawiązek sądowych i innych wpływów.
§ 11.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Dochody Fundacji mogą być użyte wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie
niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
§ 12.
1. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną w obszarze sprzedaży darowizn, a także:
a) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
b) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących
osoby prawne.
2. Zabrania się:
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim 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, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) Wykorzystywania majątku Fundacji 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 ze statutowego celu Fundacji,
d) Zakupu przez Fundację na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Władze Fundacji
§ 13.
1. Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu.
Rada Fundacji
§ 14.
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech osób, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce
osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją
Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie
go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez
pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby
w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania
stosunku pracy.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady

§ 15.
1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu
lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 16.
Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu.
3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
4. Nadzór nad działalnością Fundacji.
5. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.
§ 17.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 18.
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż czterech osób, Prezesa Fundacji i dwóch
Wiceprezesów Fundacji, Skarbnika Fundacji powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią
kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Fundacji i Wiceprezesów Fundacji, Skarbnika Fundacji.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich
członków Rady.
§ 19.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. opracowywanie strategii i programów działania,
b. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
c. uchwalanie regulaminów,
d. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
f. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,

g. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz
likwidacji Fundacji,
3. Zarząd podejmuje decyzje jednomyślnie na posiedzeniach, w formie uchwał.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 25 stycznia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 20.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych poniżej 100 000 złotych
(słownie: sto tysięcy złotych) oraz spraw niemajątkowych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji
może składać jednoosobowo Prezes Fundacji, Wiceprezesi Fundacji lub Skarbnik Fundacji.
Zmiana Statutu
§ 21.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji i na wniosek
Zarządu Fundacji.
Połączenie z inną fundacją
§ 22.
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.
Likwidacja Fundacji
§ 23.
1. O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji uchwałą podjętą jednomyślnie, za zgodą
Zarządu Fundacji.

2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec
wyczerpania się środków finansowych i majątku.
3. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji.
4. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
b. wezwanie wierzycieli Fundacji, w trybie ogłoszeń prasowych, do zgłoszenia swych
wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
c. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
d. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
e. ściągnięcie wierzytelności i spieniężenie majątku Fundacji,
f. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po

zaspokojeniu

wierzycieli,
g. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem

o wykreślenie

Fundacji z rejestru.
5. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Miasta
Wrocławia

