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Jednolity tekst statutu Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNmS

z dnia 2014-10-10

STATUT FUNDACJI Rozwott:
REGIONALNEGO VIRIBUS UNITIS
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwąFundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS", zwana dalej Fundacją, zostaje ustanowiona przez:
Jakuba Józefiaka, Krzysztofa Porębę, Wojciecha Żurowicza zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym przed notariuszem Michałem
Buchmanem w Kancelarii Notarialnej w Nowym Sączu, przy ul. Pijarskiej 8, za numerem repertorium A numer 2839/2010 z dnia 27.05.2010 r.
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o Fundacji z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz
postanowień niniejszego Statutu.

§2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Nowy Sącz.

§4
Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§5
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a od 1.05.2004 obszar Unii Europejskiej.
społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami RP.

Dla właściwego

realizowania

celów

Fundacja może tworzyć jednostki, zakłady, oddziały, filie, instytucje badawcze, tworzyć spółki i inne podmioty gospodarcze, jak i przystępować
istniejących spółek i Fundacji.

do już

§6

§7
Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.

§8
Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać
zasłużonym dla Fundacji.

je, wraz z innymi nagrodami

i wyróżnieniami,

osobom fizycznym

i prawnym

§9
1. Fundacja prowadzi Księgę Honorowych Donatorów MEMORIAŁ, do której wpisuje się osoby fizyczne i prawne, które szczególnie zasłużyły się
dla realizacji celów, dla których ustanowiona została Fundacja.
2. Istnieje możliwość przystąpienia do Fundacji osób fizycznych i prawnych w trakcie działania Fundacji w charakterze Fundatorów Honorowych.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 10
Fundacja została powołana w celach:
1. Kreowania inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i ekologicznych.
2. Wspierania rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatelskiego,
3. Działania na rzecz integracji z krajami Unii Europejskiej,
4. Popularyzowania planowania strategicznego w samorządach, administracji i przedsiębiorstwach,
5. Popularyzowania innowacyjności w samorządach, administracji i przedsiębiorstwach,
6. Popularyzowania idei zrównoważonego rozwoju,
7. Popularyzowania idei partnerstwa,
8. Popularyzowania nowoczesnych technologii i narzędzi komunikacji,
9. Rozwoju edukacji i szkolnictwa wyższego,
10. Poprawy funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej wszelkich szczebli,
11. Popierania działalności społecznej, naukowej, kulturalnej i oświatowej oraz przenoszenia doświadczeń
pomiędzy organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
12. Wyrównywania szans ludzi młodych i absolwentów oraz pomoc grupom defaworyzowanym.
13. Stymulowania rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy,
14. Organizowania wypraw i prac badawczych,
15. Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
16. Wspieranie grup wykluczonych społecznie, pomaganie osobom w trudnej sytuacji
17. Ochrona środowiska oraz propagowanie proekologicznych idei, zachowań, rozwiązań i technologii
18. Wspieranie inicjatyw oddolnych
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19. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności w ramach inicjatyw w następujących obszarach: oświata, edukacja, prawa człowieka,
pomoc społeczna, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, kultura, rozwój regionalny i lokalny
20. Działalność na rzecz osób starszych
21. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
22. Wszechstronna działalność na rzecz integracji i rehabilitacji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin
23. Promocja sukcesów zawodowych, społecznych, kulturalnych i osobistych osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
24. Ochrona i promocja zdrowia
25. Wspieranie, rozwój i promocja polskiego sportu dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz sportu powszechnego;
26. Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym
27. działalność charytatywna.
Działalność opisana w punktach 1.-27., jest działalnością statutową prowadzoną przez Fundację jako działalność nieodpłatna.
§

11

Fundacja realizuje swoje zadania we współpracy z :
1. Samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi na obszarach, gdzie Fundacja prowadzi działalność, oraz jednostkami podległymi
samorządom
2. Administracją rządową wszystkich szczebli,
3. Organizacjami sektora pozarządowego,
4. Instytucjami i placówkami naukowo - badawczymi, z Izbami Gospodarczymi i Rzemieślniczymi, organizacjami rolniczymi i innymi organizacjami,
stawiającymi sobie podobne bądź zbieżne cele do określonych w par. 10, tak w kraju, jak i zagranicą,
5. Europejskimi i międzynarodowymi instytucjami publicznymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, których celem jest wsparcie strukturalne,
finansowe, gospodarcze i kształtowanie regionów w Europie Środkowej i Wschodniej.
6. Firmami komercyjnymi i bankami, które mogą wspierać, finansować i przyczyniać się do realizacji celów Fundacji.
7. Szkołami średnimi i wyższymi.
8. Osobami fizycznymi chcącymi prowadzić aktywność publiczną mogącą wpływać pozytywnie na realizację celów, które stawia sobie Fundacja.
§ 12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność podmiotów zewnętrznych,

prowadzących

działalność zbieżną z celami Fundacji.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§

13

Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 3.000 zł (słownie: trzy tysiące), wymieniony
oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, oraz prawa nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

w akcie notarialnym jej ustanowienia

§ 14

1.
2.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązanie całym swoim majątkiem.
Fundatorzy są wyłączeni z odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.

§ 15
Dochody Fundacji pochodzą z:
1) Darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych i prawnych, oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych.
2) Subwencji osób fizycznych i prawnych, samorządowych i centralnych.
3) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
4) Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
5) Dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji.
6) Odsetek bankowych.
7) Dotacji rozwojowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej
§ 16

1. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na cele statutowe, jak też na pokrycie niezbędnych kosztów tej działalności.
2. Dochody z dotacji, darowizn, subwencji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili
inaczej
§

17

1. Gospodarka finansowa i rachunkowość Fundacji są prowadzone zgodnie z prawem polskim, z uwzględnieniem rozdzielania w księgach rachunkowych
działalności statutowej i działalności gospodarczej.
2. Rokiem obrachunkowym jest okres od 1. stycznia do 31. grudnia każdego roku.
IV. ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJł
§

18

1. Organami Fundacji są:
a) Walne Zgromadzenie Fundatorów,
b) Zarząd Fundacji.
2. Poza przypadkami, gdzie statut określa inny tryb, uchwały organów zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
3. Każdy członek Walnego Zgromadzenia Fundatorów posiada jeden głos.
4. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
5. Walne Zgromadzenie Fundatorów może powołać Radę Fundacji i określić jej kompetencje.
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Walne Zgromadzenie

Fundatorów

§ 19

Walne Zgromadzenie Fundatorów
udzielonego przez fundatora.

składa się z fundatorów

reprezentowanych

osobiście lub przez inną osobę na podstawie pełnomocnictwa

§ 20
Walne Zgromadzenie Fundatorów może uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do udziału w
Zgromadzeniu, powołać Fundatorów Honorowych, którzy wspomagają działalność Fundacji. W drodze odrębnej uchwały podjętej większością 2/3
głosów w obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, Zgromadzenie może przyznać Fundatorowi Honorowemu
prawo głosu na Zgromadzeniu i wszelkie pozostałe prawa członka Zgromadzenia wynikające ze statutu.
§ 21
Walne Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Obrad Walnego Zgromadzenia Fundatorów.

§ 22
1. Walne Zgromadzenie Fundatorów jest organem stanowiącym i opiniującym fundacji.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Fundatorów należy:
a) uchwalenie zmian statutu Fundacji
b) wytyczanie głównych kierunków i nadzór nad realizacją działania Fundacji
c)
podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji.
d) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
e) opiniowanie rocznych programów działania,
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
g) opiniowanie wydatków inwestycyjnych i oraz pożyczek i kredytów powyżej kwoty 15.000 Euro.
h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
i)
uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
j)
ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
k) zarządzanie kontroli i audytów wewnętrznych,
I)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzieleniu mu absolutorium,
m) ustalenie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
n) występowanie do Zarządu z wnioskami, co do podjęcia stosownych działań,
o) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu według zasad określonych w § 38 usl. 2. Statutu,
p) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,

n

§ 23
1. Walne Zgromadzenia Fundatorów odbywają się w dwóch trybunach: zwyczajnym i nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fundatorów odbywa się przynajmniej raz na trzy lata kalendarzowe.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fundatorów zwoływane jest przez Zarząd Fundacji, bądż na wniosek 2/3 fundatorów. Zaproszenie na
Zgromadzenie Nadzwyczajne musi zostać wysłane z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
4. Zgromadzenie może skutecznie podejmować uchwały, jeżeli zostało zwołane zgodnie ze statutem i jeżeli było na nim obecnych ponad połowa
członków Walnego Zgromadzenia Fundatorów. Z Walnego Zgromadzenia Fundatorów sporządza się protokół podpisywany przez Przewodniczącego
Obrad Walnego Zgromadzenia Fundatorów

Zarząd Fundacji
§ 24

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się od jednej do trzech osób, w tym Prezesa i co najmniej jednego Wiceprezesa.
2. Zarząd jest powoływany przez Walne Zgromadzenie Fundatorów w głosowaniu jawnym na czas nieokreślony.
3. Skład pierwszego Zarządu Fundacji zostaje ustalony równocześnie z przyjęciem niniejszego Statutu;
Jadwiga Brożek - Prezes Zarządu Fundacji,
§ 25

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji.
§

26

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 27
Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Fundatorów

§ 28

Zarząd Fundacji:
a) reprezentuje ją na zewnątrz,
b) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,
c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
d) zarządza jej majątkiem,
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e) prz)'imuie subwencie, darowizn)', spadki i zapisy,
fj ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
g) kieruje bieżącą działalność Fundacji, odpowiada za realizacje jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,
h) podejmuje inicjatywę o przystąpieniu do spółek i innych fundacji,
i) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
j) powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdzenia regulamin organizacyjny zakładów.
§ 29

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, wiążące się z rozporządzeniem prawem lub zaciągnięciem zobowiązania do świadczenia
jednoosobowo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
2. Prezes Zarządu może udzielić pełnomocnictwa ogólnego lub szczegółowego do jednoosobowego występowania w swoim imieniu.
3. Prezes Zarządu jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wydanych i odwołanych pełnomocnictw.

składają,

§ 30
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków.
§ 31
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał i są protokołowane.

1.
2.
3.

§ 32
Członkowie Zarządu mogą pozostać z Fundacją w stosunku pracy.
Wynagrodzenia członków Zarządu określa uchwała Walnego Zgromadzenia
Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.

Fundatorów.

§34
Kierownikiem zakładu w rozumieniu przepisów prawa jest Prezes Zarządu Fundacji, który zatrudnia i zwalnia pracowników Fundacji.

V. ZMIANA STATUTU
§ 35

Decyzję w kwestii zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały podejmowanej większością 2/3 głosów w obecności
co najmniej z 2/3 uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Fundatorów.
§

36

Zmiana statutu w zakresie celów Fundacji jest możliwa, ale może polegać jedynie na dodaniu zapisów precyzujących,
dodatkowe cele, nie może w żadnym razie polegać na wykreśleniu pierwotnych celów.

lub rozszerzających

o

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 37

Dla efektywnego urzeczywistnienia

swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
§

38

Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się istotnie zmienić cel Fundacji.
§ 39

Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Walne Zgromadzenie Fundatorów poprzez uchwałę podjętą większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej z 3/4 uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Fundatorów, na wniosek Zarządu.
§ 40

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.
§41
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Walne Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały podjętej większością
najmniej z 2/3 uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Fundatorów, na wniosek Zarządu.
§ 42

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 30 kwietnia, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubieg/y.

Statut wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania

§ 43
Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

romadzenia Fundatorów:
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2/3 głosów w obecności co

