STATUT FUNDACJI
Tekst jednolity. Stan na 1 marca 2011
Rozdział pierwszy
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja pod nazwą „Ex Litteris Libertas”, zwana dalej Fundacją ustanowiona
zostaje przez:
Marzenę Lachowską
Sławomira Lachowskiego
Filipa Lachowskiego
2. Fundacja działa na podstawie:
- Ustawy o Fundacjach z 6 kwietnia 1984r.
- Postanowień niniejszego Statutu
§2
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Węgrzynowice.
§3
Właściwym ministrem jest Minister Edukacji Narodowej.
§4
1. Fundacja działa na terytorium Polski.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami RP.
§5
1. Fundacja prowadzi działalność w miejscowości będącej jej siedzibą.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza siedzibą i tworzyć w tym celu
oddziały, biura i inne placówki realizujące cele statutowe.
§6
Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
§7
Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
§8
Dla realizacji celów statutowych i gospodarczych Fundacja może zatrudnić
pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego
stosunku prawnego wykonanie określonych zadań lub czynności.
Rozdział drugi
CELE I ZADANIA STATUTOWE FUNDACJI
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§9
Celami Fundacji są:
1. wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk
wiejskich lub małomiasteczkowych poprzez organizowanie i wspieranie
różnych form kształcenia oraz spędzania wolnego czasu
2. działania na rzecz kultury i edukacji oraz integracji lokalnych społeczności
wiejskich
3. statutowa działalność może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i jako
działalność odpłatna, pod warunkiem rachunkowego wyodrębnienia tych form
działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i
wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. Fundacja nie prowadzi
działalności gospodarczej.
§10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez inicjowanie, prowadzenie, wspieranie i
finansowanie w szczególności następujących działań:
1. organizacja i prowadzenie wiejskiej świetlicy w Węgrzynowicach,
2. opracowanie i realizowanie programów służących kształceniu dzieci i
młodzieży, w tym organizowanie kursów językowych, informatycznych, zajęć
ogólnorozwojowych oraz świadczenie innych usług edukacyjnych w zakresie
działalności Fundacji,
3. pomoc w nauce i odrabianiu lekcji,
4. wspieranie rozwoju zainteresowań uzdolnionych dzieci i młodzieży,
5. organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć
świetlicowych oraz sportowo-rekreacyjnych,
6. organizacja wycieczek rekreacyjnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
7. organizacja wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży,
8. organizacja i prowadzenie zajęć przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 5
lat
9. doradztwo dla Rodziców w zakresie kształcenia i wychowywania dzieci i
młodzieży,
10. organizacja kursów i szkoleń dla dorosłych mieszkańców wsi,
11. organizacja spotkań kulturalno-oświatowych oraz integracyjnych dla dorosłych
mieszkańców wsi,
12. skupianie wokół idei Fundacji pracodawców, ich organizacji, przedstawicieli
władz samorządowych, organizacji , przedstawicieli nauki, urzędów oraz
instytucji działających na rzecz kształcenia dzieci i młodzieży,
13. organizowanie wydarzeń społecznych i kulturalnych promujących idee
wspierania dzieci i młodzieży
Rozdział trzeci
ORGANY FUNDACJI
§11
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”
2. Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”
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Rada Fundacji
§12
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolno – nadzorujących i
wykonujących inne uprawnienia wynikające z zapisów niniejszego Statutu.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób.
3. Członkowie Rady Fundacji są zapraszani do pełnienia funkcji przez Fundatorów
spośród osób cieszących się autorytetem społecznym. Decyzja o zaproszeniu i
odwołaniu członków Rady zapada zwykłą większością głosów.
4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie
Fundacji.
5. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości
służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z Członkami
Zarządu,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
a/ odwołania przez Fundatorów,
b/ złożenia pisemnej rezygnacji Radzie Fundacji.
7. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a/ określanie kierunków działalności Fundacji,
b/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
c/ zawieranie umów z członkami Zarządu w imieniu Fundacji,
d/ ustalenie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji
e/ zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji,
f/ przyjęcie regulaminu działania Zarządu Fundacji,
g/ ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
h/ nadzorowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji i wykonywanie innych
uprawnień przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach prawa,
i/ przyjmowanie przedstawionych przez Zarząd Fundacji rocznych planów
działania wraz z budżetem kosztów,
j/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji
oraz udzielanie na okres objęty sprawozdaniem, absolutorium członkom
Zarządu Fundacji,
k/ występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
l/ uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
m/ wyrażanie opinii i podejmowanie decyzji w sprawach przedłożonych jej
przez Zarząd Fundacji lub Fundatorów,
n/ podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją
8. Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:
o/ żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów,
dotyczących działalności Fundacji,
p/ dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji,
r/ prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie realizacji przez Zarząd
postanowień Rady,
s/ ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia osób
zatrudnionych.
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§13
Rada może ze swojego grona lub z poza tego grona powołać pełnomocników ds.
określonych działań w ramach działań Fundacji. W takim pełnomocnictwie Rada
szczegółowo określa czas, charakter i zakres pełnomocnictwa.
§14
Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
Prezesa GUS za rok poprzedni.
§15
Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
Rady, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
§16
Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż
raz na pół roku. W posiedzeniach Rady bierze udział przedstawiciel Zarządu Fundacji.
Pierwsze zebranie Rady zwołują Fundatorzy.
§17
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
składu jej członków. Warunkiem niezbędnym do ważności głosowania jest udział w
nim Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
Zarząd Fundacji
§18
1. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji, administruje majątkiem
Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: Prezes Zarządu jednoosobowo
zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego: Prezes Zarządu jednoosobowo lub
dwóch członków Zarządu działających łącznie.
1.
2.
3.

4.

§19
Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu oraz Członków
Zarządu.
Członków Zarządu, w tym także Prezesa powołuje i odwołuje Rada Fundacji, za
wyjątkiem pierwszego Zarządu Fundacji powołanego przez Fundatorów
Fundacji.
Członkowie Zarządu powinni wykonywać swoje funkcje bez wynagrodzenia z
tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych
wydatków, w tym kosztów podróży, chyba że Rada kierując się potrzebami
Fundacji przyzna im wynagrodzenie zatrudniając ich na podstawie umowy o
pracę lub zlecenia.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a/ uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b/ sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
c/ podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów,
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d/ przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji

§20
1
Nie można łączyć funkcji Członka Zarządu z członkostwem w Radzie Fundacji.
W przypadku wyboru Członka Rady do Zarządu członkostwo w Radzie Ustaje.
2.
Członkami
Zarządu Fundacji nie mogą być osoby
skazane wyrokiem
prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
§21
1. Kadencja Zarządu trwa 2 (dwa) lata.
2. Funkcję Członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje także na skutek:
a/ złożenia pisemnej rezygnacji Radzie Fundacji,
b/ śmierci Członka Zarządu.
§22
Przed upływem kadencji Członek Zarządu oraz Prezes Zarządu może w każdej chwili
zostać odwołany przez Radę Fundacji o ile zajdą ku temu ważne, istotne okoliczności.
W tym trybie odwołanie jest skuteczne, jeśli Rada Fundacji podejmie je jednogłośnie.
§23
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w czasie jego nieobecności wskazany przez
niego Członek Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
§24
1. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu muszą być protokołowane, wszelkie decyzje, uchwały,
postanowienia Zarządu podjęte na takim posiedzeniu muszą mieć charakter
pisemny, parafowany przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
Rozdział czwarty
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§25
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
- wpłat Fundatorów
- darowizn, spadków, zapisów,
- subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych, w tym dotacji ze środków
pomocowych z UE
- zbiórek publicznych realizowanych po uzyskaniu zgody odpowiednich władz
na ich
przeprowadzenie,
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§26
1. Wszystkie dochody Fundacji przeznaczone są na realizację jej celów
statutowych.
2. Na bieżące funkcjonowanie przeznacza się nie więcej niż 25% jej dochodów i
majątku. Przekroczenie tej wartości wymaga Uchwały Rady Fundacji
§27
Zabronione jest:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji
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, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów
Fundacji, jej pracowników oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności gdy przekazywanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz i przez Fundatorów, członków
organów Fundacji, jej pracowników oraz osób im bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie to bezpośrednio
wynika z celów Fundacji.
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, 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 piąty
ZMIANY STATUTU FUNDACJI
§28
Rada Fundacji może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego statutu w jego części lub w
całości jednak z zachowaniem nadrzędności celów dla jakich Fundacja została
ustanowiona. Zmiany Statutu uchwalone przez Radę wymagają pozytywnej opinii
Fundatorów.
Rozdział szósty
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§29
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną
fundacją.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
zmianie cel Fundacji.
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3. W sprawie połączenia z inną fundacją decyzje podejmuje jedynie Rada
Fundacji.
§30
1. Rada Fundacji może postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zachodzą ku
temu ważne przyczyny.
2. W przypadku likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Rady Fundacji albo w
sposób przewidziany w art. 18 ust.2 lub 3 Ustawy o fundacjach, Rada Fundacji
podejmuje uchwałę o przekazaniu pozostającego po jej likwidacji majątku
Fundacji innym organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele zbieżne z
celami Fundacji.
§31
Statut niniejszy został ustalony przez Fundatorów zgodnie z treścią oświadczenia woli
o ustanowieniu Fundacji i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji.
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