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STATUT
FUNDACJI WSPIERANIA ROZWOJU LOKALNEGO

,,INICJATYWA"

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Uznając, że rozwój lokalny stanowi podstawę budowy społeczeństwa obywatelskiego,
fundatorzy ustanawiają Fundację Wspierania Rozwoju Lokalnego ,,InicjaĘwai zwaną
dalej ,,Fundacją".

§2
Fundacja posiada osobowość prawną,

§3
Siedzibą Fundacji jest Mszana Dolna.

§4
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

ż. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadziĆ działaInoŚĆ poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególnoŚci w państwach członkowskich Unii
Europejskiej.

§5
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, a także przystępowaĆ do spółek, fundacji,
stowarzyszeń i formacji społecznych.

§6
Fundacja uzywa pieczęci z nazwą Fundacji.

g7

1. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawaĆ je wraz z innymi
nagrodami i wyróznieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

2. O przyznaniu odznak, medali i wyróznień decyduje Rada.

§8
Właściwym ministrern jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozdział II
CFIE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§9
1, Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalnoŚci społecznie użytecznej

mającej na celu wspieranie szeroko pojętego rozwoju lokalnego uwzględniającego
zróznicowanie regionalne oraz pottzeby społeczności lokalnych.



ż. Cele Fundacji obejmują realizację zadań w zakresie:

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

2) wspieraniu'.orioiu glśpbo9rcregó, w tym rozwoju przedsiębiorczości,

3) promocji ,iiruońńńa 
,i 

"*tv*ń"|ii 
zawoaowej osób pozostających bez pracy

' 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

ł) prońocji postaw obywatelskich,
5) ekologii i o.ńióńrińierząt aiuź ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

Oi t<ultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

Zj ochrony i promocji zd_rowia,

si oziałaniu ńa ,zecźosób niepełnosprawnych,
9) ratownictwa i ochrony ludnoŚci,
10) pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

iri irpo*sŹuchniania kultury fizycznej i sportu,

ń) nauki, edukacji, oświaĘ iwychowaTiul .

13)krajoznawstwaorazWypoczynkudzieciimłodzieży,
14) po.ząoli.r,-i";"rŃ.=óńińi publicznego oraz-Prueciwdziałania Patologiom

,il,o"l:fi[fi" rzęc.integracji europejskiej oraz rozwijania kontaków i współpracy

między społeczeństwami,
16) promocji i organizacji wolontariatu,
1 7) orga nizacji, wspiera n ia i promóc]i iiiuł.n rozwijających regional izm,

18)ochrony zdrowia, profila*yki, ióopeoii, terapii sfiiiowanó5 do dzieci i ich rodziców,

§10

1. Swoje cele i zadania Fundacja realizuje poprzez:

1) doradztwo, w tym op.racowywanie pro9ramów ukierunkowanych na rozwiązywanie

problemóil lońalnych orur. realizacjĘ ,"o,n własnych i zleconych a także

powierzonych samorządom lokal nym,

2) organizację szkoleń,. Ęu.:9_T, warsztatów i indywidualnych programów rozwoju osobistego

w zakresie odpowiadaiącym ."ióńTunda9ji oróz promowanym.p.rzez nią waftościom,

w szczególności szkolenia loiati,iv.ń r,o"ioń ,u*o'iąJońych i lióerów PrzedsiębiorczoŚci,

3) pożyczki i Jotucje na działalność zbieżną z celami Fundacji,

ąi itałv monitoring inicjatyw lokalnych,
5) pomoc dla istnĘących o.* *rpółpiacę p..y twomeniu nowych placówek naukowo

_ badawczych u podstaw órirńi" któryth ieży szeroko rozumiany rozwój lokalny;

finansowanie przedsięwzięć zmiezających' do prakĘcznego wykorzystania

najnowsłch zdbbyczy nauki w tej dziedzinie;

O; uaŻielanie stypendiówn__ G^_..* ,,mn*lirłriaiarpoo zaDozna!
7) organirŃrńió i finansowanie forum umożliwiającego zapoznawanle

przedsiębió.ió*, najnods]zY*i,- rpo.obami zarządzania i nowoczesnyml

technologiami; .._. __*...:Ął_lrrn}
7a) wspie..ń órgunizacyj.ne i finansowe inicjatyw sprzyjającYch rozwoJowl

loralneńu * tv* lokłnej przedqiębiorczości,_ ,__-..j_^.:
8) finans";;;; 

-'dziaialnosĆi- 
wyoańniczej,. informacyjnej, a takŻe szkoleniowej

związanej ze sprawami rctalnvńi. p.o*udzonęj przez inne podmioty,

9) wspieranie i organizowanń ir.poip.acy ponlŃry społecznościami lokalnymi w

,rr!3l?ił.r§i*H|lr::?ffŁ, i opinii w zakresie określonym celem §tatutowym Fundacji,

11)organizację i wspieranie dziaiań edukacyjnyc.h y:__*.1::ki,h formach, W tym

organizońanie zajęć ooaair<ówych i. poźaiercyjnych, m.in, zajęć rozwijających

zainteresowania, tercpeutycznych, rooopeoli,nvćń, 
' rózuoiowych, profilaktycznych,

gimnastyki korekcyjnej, sportowych, sportowo-rekreacyjnych, 
:acii kulturalnej, pr

l')organizację i wspieranie p*"orii*źięi * zakresie buóówy edukacji kulturalnej, promocJl

--' 
ieóionOw j lctr tożsamości kulturowej,'



ż. Dla realizacji swoich celów Fundacja może tw_orzyć wyodrębnione księgowo fundusze,

szczegółowy zakres organizacji i działania funduszy określają odrębne regulaminy

uchwalane przea Radę Fundacji.

3. Fundacja reatizując swoje cele współpracuje w szczególności z :

1) jednostkami samorządu terytorialnego,

2) ad mi nistracją rządową wszystkich szczebli,

3) organizacjami pozarządowymi,

4) instytucjami i placówkami naukowo - badawczymi,

5) samorządem gospodarczym i zawodowym,

6) przedsiębiorcami,

7) kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi,

8) szkołami, placówkami oświatowymi oraz instytucjami kultury,

9) podmiotami sektora finansów publicznych państw unii Europejskiej oraz
' 

europejskimi organizacjami pozarządowymi,

10) osobami fizycznymi realizującymi cele Fundacji,

Rozdział III
MA!ĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§11

1.MajątekFundacjisłużyosiąganiujejcelówstatutowych.
2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 6.000 zł (słownie: sześć

tysięcy złotych),-ńlmieniony w akcie notaiialnym jej ustanowienia oraz środki

finansowe, ruchombści i nieiuchomości nabyte przeŹ Fundację w toku jej działalnoŚci,

3. Z funduszu założycielskiego na działalnośĆ gospod arczą przeznacza się 4,2o0 zł,

(słownie: cztery tysiące dwieście złotych),

§12

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w

Rozdziale VI.

2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja prueznacza na cele statutowe oraz na
- pó[ł.i" iliezuĘanycn kosźtów swojego utrzymania i rozwoju,



§13
Zysk Fundacji, z zastrzężeniem postanowień § 16, jest przeznaczany w całoŚci na
realizację celów statutowych Fundacji, o ile nie służy pokryciu strat z lat ubiegłych.

§14
Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Fundatorzy są wyłączeni
z odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.

§15
Dochody Fundacji pochodząw szczególności z:

1) darowizn, spadków i zapisów,
2) wpłat pienięznych przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej,
3) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
4) dochodów z działalności gospodarczej,
5) odsetek bankowych od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na

rachunkach bankowych,
6) dochodów ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz

Fundacji,
7) dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,
B) dalszych świadczeń Fundatorów,
9) innych zgodnych z prawem źródeł.

§16
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§L7
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oŚwiadczenie o
przyjęciu spadku z dabrodziejstwem inwentarza Ęlko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe,

§18
1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji

(iednorazowej lub łącznej), w znacznej wysokoŚci uzyskują tytuł : Sponsora Fundacji
- jezeli wyrazą takie życzenie.

2. O przyznaniu tytułu Sponsora Fundacji decyduje Rada.
3. Tytuł sponsora Fundacji ma wyłącznie charakter honorowy.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§19
Organami Fundacji są:

1, Walne Zgromadzenie Fundatorów, zwane dalej ,,7gromadzeniem",
2. Rada Fundacji zwana dalej,,Radą",
3. Zaruąd Fundacji zwanym dalej ,,Zarządem".



§20

1. Rozstrzygnięcia organów Fundacji podejmowane są W drodze uchwał,

rozstrzygnięcia zarządu mogą także zapadać w formie deryzji.

2. Inicjatywa uchwałodawcza o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, PrzYsługuje
każdemu członkowi organów Fundacji.

3. Uchwały organów Fundacji zapadają w głosowaniu jawnyffi,7 wyjątkiem sYtuacji
dla którycń niniejszy statut przewiduje głosowanie tajne. W uzasadnionYch
przypadkach orgańy Fundacji zadecydować mogą o przeprowadzeniu głosowania
tajnego.

4. Wybór i odwołanie członków Rady i Zarządu, za wyjątkiem odwołania w związku
ze złożeniem rezygnacji, odbywa się w głosowaniu tajnym,

5. posiedzenia organów Fundacji są protokołowane. ProtokoĘ z Posiedzeń
Zgromadzenia, Rady oraz Zarządu podlegają zatwierdzeniu na nastęPnYm
posiedzeniu kazdego z tych organów,

6. Szczegółowy tryb działania Rady i Zarządu okreŚlają wewnętrzne regulaminY,
uchwalone odpowiednio pzez te organy.

§21

1. W skład Zgromadzenia, zzastrzeżeniem ust. 2, wchodzą Fundatorzy.

2. W skład ągromadzenia mogą takźe wchodziĆ osoby przyjęte na zasadach okreŚlonYch

w ust. 4-6.

3. Fundatoruy mogą działać przez swoich pełnomocników,

4. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uzupełnieniu swojego składu,

5. Kandydata na nowego członka Zgromadzenia zgłosiĆ moŻe §ruPa co najmniej 3

Fundatorów.

6. o przyjęciu nowego członka, Zgromadzenie decyduje kwalifikowaną większoŚciąZ/l

głosów,

7. Z chwilą przyjęcia kandydata na członka Zgromadzenia nabywa on Wszelkie Prawa i

obowiązki Fundatora.

Zgromadzenie jest organem
opi n iodaw czy ch i nadzorczych,

§22
uprawnieniach uchwałodawczych, inicjatywnych,

§23

1. Do zakresu działania Zgromadzenia należy:

1) wytyczanie głównych kierunków działalnoŚci Fundacji araz nadzór nad ich

prawidłową realizacją
2) opiniowanió rocznyćh programów działalności Fundacji,
3i podejmowanie uchwał, ńa wniosek 1arządu, w sprawach: zmian W Statucie,

połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji,
4) wybór oraz odwoływanle członków Rady arazZarządu,
si orreŚlanie zasad wynagradzania członków Rady, członków Zarządu oraz

pracowników Fundacji,
6) zatwierdzanieplanówfinansowyghdziałalnościFundacji,
7j zayierdzanie rocznych sprawozdań z działalnoŚci Rady, Zarządu orcz sPrawozdań

fi na nsowych i udzięla n ie a bsol utorium Zarządowi,

o



8) podejmowanie, na wniosek Rady uchwał w sprawie sposobu podziału zysku lub
pokrycia straĘ Fundadi,

9) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciązenia nieruchomości,
10) wyrazanie opinii w sprawach przedłozonych jej przez Radę lub Zarząd,
11) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia |ub likwidacji oddziału albo

zakładu Fundacji,
12) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego oraz

wnoszenia do tych spółek aportów,
13) wykonywanie innych zadań w sprawach wskazanych w poszczególnych

postanowieniach niniejszego statutu,
2. Zgromadzenie moze powoływaĆ komisje i zespoły zajmujące się opracowywaniem lub

opiniowaniem powierzonych im zagadnień określając ich skład osobowy.

§24
UchwaĘ Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy jego składu, chyba ze niniejszy statut pzewiduje inne zasady.

§25
1. Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwyczajnych, które odbywają się nie

rzadziej niż raz na rok albo na posiedzeniach nadzwyczajnych zwoływanych na
wniosek Zarządu,lub co najmniej 3 Fundatorów.

2, Zgromadzenie zwołuje Załząd, ustalając z Radą porządek obrad. Posiedzenia
nadzwyczajne Zarząd zwołuje najpóŹniej w ciągu 7 dni od daty złozenia wniosku.

3, W przypadku nie zwołania przezZarząd posiedzenia w terminie określonym w ustępie
1 albo 2, posiedzenie zwołuje Rada.

4. O miejscu, dacie i godzinie posiedzenia Fundator powinien być .zawiadomiony co
najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania.

5. Wraz z zawiadomieniem Fundatorowi doręcza się połządek obrad posiedzenia.

§26
1. Rada składa się z trzech do pięciu osób wybieranych na czas nieokreślony spośród

Fundatorów lub spoza ich grona.

2. Członkami Rady nie mogą być członkowle Zarządu, pracownicy Fundacji oraz jej
oddziałów, a takźe osoby posiadający pełnomocnictwa o których mowa w § 32,

3. Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego, który kieruje jej pracami,
4, Członkowie Rady mogą być odwołani w przypadku złożenia rezygnacji lub w razie

działania na szkodę Fundacji stwierdzonego wyrokiem sądowym.

§27
1, Rada działa na posiedzeniach zwyczajnych, które są zwoływane przęz jej

Przewodniczącego. Na wniosek Zgromadzenia, dwóch członków Rady, albo Zarządu,
Przewodniczący w ciągu miesiąca od źożenia wniosku zwołuje nadzwyczajne
posiedzenie Rady.

2. W posiedzeniach Rady oprócz jej członków z głosem opiniującym mogą uczestniczyć
Fundatorzy oraz członkowie Zarządu.

3. O miejscu i terminie posiedzenia Rady jej Przewodniczący zawiadamia pozostałych
członków Rady na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

§2B
1. Rada nadzoruje działalność Fundacji.
2. Do szczególnych obowiązków Rady należy:



1

2
3

1) kontrolowanie bilansu oraz rachunku zysku i strat, zarówno co do zgodnoŚci z
księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznyffi,

2) badanie sprawozdań sporządzanych przez Zarząd,
3) przedkładanie Zgromadzeniu wniosków w sprawie: absolutorium dla Zarządu oraz

przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania z działalnoŚci Zarządu i rocznego
sprawozdania finansowego Fu ndacji,

4) składanie Zgromadzeniu sprawozdań,
5) zarządzanie kontroli i audytów wewnętrznych,
6) o pi n iowa nie sp raw przed kłada nych przez Zarząd,
7) wyrażanie zgody na zaciąganie pzez Zarząd zobowiązań przenoszących 60.000

złoĘch,
8) wyrażanie zgody na powoływanie przez Zarząd kierowników oddziałów i zakładów

Fundacji,
9) podpisywanie z członkami Zarządu umów w imieniu Fundacji, w tym umów o

pracę.

§29
Zarząd wybierany jest na okres 4 |at i składa się z 1-3 osób w tym Prezesa.
Członkostwa w Zarządzle nie można łączyc z członkostwem w Radzie.
Członkostwa w Zarządzie nie można również łączyĆ z członkostwem w organach
zarządzających oraz nadzorczych spółek z udziałem Fundacji,

§30

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku objęcia funkcji, o których mowa w § 29
ust. 2 i 3 albo z dniem odwołania.

2. Ustanie członkostwa w Zarządzie stwierdza w drodze uchwały Zgromadzenie,

3. Odwołanie członka Zarządu może nastąrić w przypadku:

1) złoźenia pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach Zarządu,
2) istotnego naruszenia postanowień statutu, w szczególnoŚci nienalezytego

wypełnienia funkcji członka Zarządu lub podejmowania działań mogących
pozostawać w sprzeczności z celami Fundacji lub godzących w jej interesy albo
wizerunek publiczny,

3) trwałej niezdolnoŚci do sprawowania funkcji.

§31

1. Do zakresu działania Zarządu należy rozstlzyganie we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.

2. Zarząd w szczególności:
1) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątz,
2) uchwala roczne programy działania Fundacji po zaopiniowaniu ich przęz
Zgromadzenie,
3) sprawuje zarząd i nadzór nad majątkiem Fundacji oraz kieruje biezącą

działalnością Fu ndacji,
4) odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz. za wyniki działalnoŚci

finansowo - gospoda rcaej I
5) sporządza roczne plany finansowe Fundacji,
6) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
7) podejmuje uchwaĘ o przystąrieniu Fundacji do spółek,
8) przedkłada Zgromadzeniu wnioski o podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Statutu,

połączeniu z inną fundacją o zbieżnych ceIach oraz o likwidacji Fundacji,
9) uchwala, w miarę potrzeb, wewnętrzne regulaminy i instrukcje,
10) nadzoruje działalność oddziałów oraz zakładów Fundacji,
11) zatrudnia pracowników Fundacji,



Lż) powołuje kierowników oddziałów i zakładów Fundacji.

§32
t. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa Prezes, a w przypadku powołania

Zarządu wie l oosobowego Prezes l u b Wi ceprezes.

2. W zakresie zwykłego zarządu oświadczenia woli na mocy udzielonego przet
Prezesa pełnomocnictwa, może składać Pełnomocnik.

§33
1. Zarząd wieloosobowy obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę

potrzeb, nie rzadziej niz razw miesiącu.

2. Uchwały i decyzje wieIoosobowego Zanądu podejmowane są zwykłą większością
głosów, plzy obecności co najmniej połowy jego członków. W plzypadku równej liczby
głosów, głos Prezesa jest głosem decydujący.

§34
1. Pracami wieloosobowego Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności

Wiceprezes.

2. Do kompetencji Prezesa wieloosobowego Zarządu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zarządu oraz kierowanie jego obradami,
ż) organizacja pracy Zanądu,
3) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Fundacji w uzgodnieniu z Zauądem.

3. W przypadku wyboru Zarządu jednoosobowego, całość uprawnień przysługujących
Zarządowi posiada Prezes.

Rozdział VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§35
1. Fundacja moze prowadzić działalność gospodarczą w szczególności, poprzez;

1) tworzenie spółek prawa handlowego,
2) wnoszenie wkładu pieniężnego lub aportu do istniejącej spółki,
3) tworzenie zakładów nie posiadających osobowości prawnej,
4) prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie,

2. Funkcje Zgromadzenia Wspólników albo Walnego Zgromadzenia w spółkach, o
których mowa w ust. 1pkt 1) pełniąosoby powołane przezZarząd,

3. Fundacja w spółkach, o których mowa w ust. 1 reprezentowana jest przez osoby
powołane pruez Radę.

4. Zaldady Fundacji są jej jednostkami organizacyjnymi i działają na zasadach
samofinansowania.

5. Zakładem Fundacji zarządza kierownik w zakresie udzielonego mu przez Zarząd
pełnomocnictwa.

§35a
Fundacja we własnym zakresie prowadzi działalność gospodarczą któĘ przedmiotem
jest. wg PKD 2007:

69,10.Z - Działalność prawnicza
69,20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
7a.2ż.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i

zarządzania
63.L?.Z - Działalność portali internetowych



63.IL.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i

podobna działalność
62.a9.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i

komputerowych
62.aż.Z - DziałalnoŚĆ związana z doradztwem w zakresie informatyki
7 4.żO.Z - Działalność fotograficzna
47.gL.Z - Sprzedaz detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej Iub
Internet
73,It.Z - Działalność agencji reklamowych
73.t2.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
62.aL,Z - DziałalnoŚć związana z oprogramowaniem
63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana

66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.29.z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
66.3O.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami

79,IL.A Działalność agentów turystycznych
79, 11.B Działalność pośredników turystycznych
79.90,B Działalność w zakresie informacji turystycznej
7 9.Iż.Z DziałalnoŚĆ organizatorów turystyki

§36

1. Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczane są:

1) część funduszu założycielskiego, o któĘ mowa w par. 11 ust. 3
2) część zysków osiągniętych przez Fundację, a także spółki i zakłady, o których
mowa w pan 35 ust, 1 pkt 1- pkt 3.
3) składniki majątkowe przekazywane na ten cel przezZarząd

2. Zmiana przedmiotu działalności gospodarczej wymaga zgody Rady.

§37
Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.


