STATUT FUNDACJI EUDAJMONIA

ROZDZIAŁ I - Przepisy Ogólne
§ 1.
Fundacja „Eudajmonia" zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym z dnia
11.05.2007 roku w Kancelarii Notarialnej przy ul. Biskupiej numer 10/3 we Wrocławiu, przed
notariuszem Urszulą Gniewek przez: Annę Katarzynę Puławską, zwaną dalej Fundatorem, działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203 z 1991
roku) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4.
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Polkowice.

§ 5.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji. Sposób
tworzenia, zakres zdań oraz strukturę organizacyjną oddziałów, zakładów i filii określa odrębna
uchwała Zarządu.

§ 6.
Fundacja ma prawo używania emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie.

§ 7.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

§8
1. Główną działalnością Fundacji jest działalność pożytku publicznego.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, jako działalność dodatkową. Działalność
gospodarcza może być prowadzona tylko w rozmiarach służących celom Fundacji.
3. O momencie i zakresie podjęcia działalności gospodarczej decyduje Zarząd Fundacji.
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ROZDZIAŁ II - Cele i zasady działania Fundacji
§ 9.
1. Fundacja została powołana w celach:
a.
b.
c.
d.
e.

prowadzenia wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, a
zwłaszcza działalności edukacyjnej, społecznej, informacyjnej, oświatowej i kulturalnej,
wyrównywania szans osób słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
propagowania społecznej aktywności obywateli przyczyniającej się do rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego i demokracji w Polsce,
działania na rzecz organizacji pozarządowych,
wspierania procesu integracji europejskiej.

§ 10.
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a.

b.

c.

d.
e.

opracowanie, wdrażanie, monitorowanie, ewaluowanie i rozpowszechnianie własnych
programów edukacyjnych, społecznych, kulturalnych, inspirowanie i koordynację inicjatyw
społecznych związanych z realizacją celów Fundacji
działania służące wyrównywaniu
szans grup defaworyzowanych (m.in. dzieci, młodzież
i dorośli ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie,
kulturowo, niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy),
działania wspomagające rozwój
społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych
i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia
społecznego poprzez wsparcie finansowe, merytoryczne i organizacyjne,
propagowanie postaw społecznej aktywności i odpowiedzialności,
upowszechnianie i ochrona praw i swobód obywatelskich, przeciwdziałanie przemocy
i dyskryminacji,

f.

prowadzenie poradnictwa oraz doradztwa zawodowego indywidualnego oraz grupowego dla
osób bezrobotnych i osób pozostających bez pracy,

g.

działalność związana z zatrudnianiem, pośrednictwem pracy, wyszukiwaniem oraz
pozyskiwaniem ofert pracy, a także opracowywanie i wdrażanie programów aktywnego
zwalczania bezrobocia,

h.

prowadzenie działalności z zakresu pozaszkolnych form edukacji, organizowanie konsultacji,
warsztatów, kursów, szkoleń, konferencji, seminariów, wykładów i wieców,

i.

organizowanie wydarzeń kulturalno-artystycznych - festiwali, imprez kulturalnych,
konkursów, przeglądów, wystaw, aukcji i licytacji,
promocja zdrowia, organizowanie rozgrywek i imprez sportowych

j.
k.

działalność wydawniczą związaną z celami statutowymi Fundacji, polegającą na wydawaniu
broszur, książek, plakatów, ulotek, pocztówek itp. i ich rozpowszechnianiu,

l.

pozyskiwanie środków finansowych i zasobów materialnych w celu realizacji celów
statutowych,

m.

współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz krajowymi i międzynarodowymi sieciami
organizacji,
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o.

prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń z instytucjami i osobami
fizycznymi działającymi na rzecz edukacji, kultury rozwoju demokracji, ochrony środowiska i
zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej,
organizowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób starszych, organizowanie wyjazdów

p.

i wycieczek, tworzenie i prowadzenie kół zainteresowań oraz amatorskich grup w zakresie
szeroko rozumianej kultury,
organizowanie i udzielanie pomocy materialnej i merytorycznej,

n.

q.
r.
s.
t.
u.

programy badawcze i informacyjne służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat
zjawisk społecznych,
promowanie i organizowanie wolontariatu,
realizowanie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży,
promowanie kreatywnych form myślenia i działania, upowszechnianie nowych idei rozwoju
osobistego,
podejmowanie innych przedsięwzięć w ramach działalności statutowej,

v.

propagowanie idei Zjednoczonej Europy poprzez działania promocyjne, animacyjne,
informacyjne,

w.

prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego i innych form wychowania, edukacji,
opieki dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 11.
1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
2. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej
pożytku publicznego. Szczegółowy zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej określa
odrębna uchwała Zarządu.

§ 12.
Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§ 13.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 14.
1.

Do efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

2.

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały
podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga
zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 15.
Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz
obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym Statutem.
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ROZDZIAŁ III - Majątek i dochody Fundacji
§ 16.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany
przez Fundatora w kwocie 1000 złotych (jeden tysiąc złotych).
2. Majątek Fundacji stanowią również środki finansowe, nieruchomości lub ruchomości nabyte w
toku jej działalności.

§ 17.
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a.
krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
b.
subwencji osób trzecich,
c.
dotacji,
d.
dochodów ze zbiórek, imprez publicznych, akcji charytatywnych,
e.
dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
f.
g.
h.
i.
j.

dochodów z aukcji i licytacji rzeczy ruchomych i nieruchomych ofiarowanych przez
artystów, sportowców, polityków i innych osób,
zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
wpływów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 18.
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 19.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 20.
Koszty administracyjne, organizacyjne oraz wydatki na działalność reprezentacyjną Fundacji
wyodrębnione w planie finansowym pokrywane są z majątku Fundacji.

§ 21.
1.

W ramach działalności Fundacji zabrania się:
a.

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 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",

b.

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

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,

d.

zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów
Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 22.
Cały dochód Fundacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność
statutową.

ROZDZIAŁ IV - Organy Fundacji
§ 23.
1.

Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji,
b. Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji
§ 24.
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego.
3. Fundator może wejść w skład Rady Fundacji, o ile złoży oświadczenie w tej sprawie, co nie
podlega głosowaniu.
4. 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
Fundator.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
śmierci członka Rady, a także poprzez odwołanie przez Fundatora w każdym czasie w przypadku:
a. niewykonywania obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
b. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady,
c. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
6. 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. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony
członkostwa w Radzie Fundacji.
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.
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9. Członkowie Rady :
a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c.

mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.

§ 25.
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.

§ 26.
1. Do zadań Rady należy w szczególności:
a. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom
Zarządu absolutorium,
b. powoływanie i odwoływanie członków i Przewodniczącego Rady,
c. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
d. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
e. nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności nad realizacją przez Fundację jej celów
statutowych,
f. podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji
Fundacji,
g. badanie gospodarki finansowej organizacji.

Zarząd Fundacji
§ 27.
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 28.
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków.
2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi Prezes, Wiceprezes oraz pozostali członkowie wybierani przez
Fundatora. Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji.

§ 29.
1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania członka
Zarządu Fundacji.

6

2. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Zarząd Fundacji w każdym czasie, w szczególności
w przypadku:
a. złożenia rezygnacji,
b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
c. niewykonywania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż pół roku,
d. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
e. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
3. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji wymaga zgody Fundatora.
4. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji następuje w drodze uchwały podjętej
przez pozostałych członków Zarządu Fundacji, przy czym członek Zarządu Fundacji, którego sprawa
dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu.
5. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji przez wystąpienie, śmierć lub pozbawienie
członkostwa w Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji uzupełnia swój skład w drodze kooptacji. Na
kandydaturę nowego członka Zarządu Fundacji wyraża zgodę Fundator.
6. Zarząd Fundacji może powołać Dyrektora Fundacji do bieżącego kierowania sprawami
administracyjnymi Fundacji. Członek Zarządu może jednocześnie pełnić funkcje Dyrektora Fundacji.
Zakres praw i obowiązków Dyrektora Fundacji określa Zarząd Fundacji.
7. Zarząd Fundacji może powoływać Rady Programowe do pomocy w realizacji poszczególnych
przedsięwzięć Fundacji.
8. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 30.
1.

Do kompetencji Zarządu Fundacji i jego członków należy prowadzenie wszystkich spraw
Fundacji,
a w szczególności:
a. uchwalanie programów działania Fundacji, ustalanie sposobów ich realizacji oraz podział
dochodu i środków Fundacji na poszczególne cele,
b. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
c. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji,
d. przyjmowanie w drodze uchwały rocznych bilansów Fundacji,
e. powoływanie w drodze uchwały jednostek terenowych Fundacji po uprzednim zasięgnięciu
opinii Rady Fundacji,
f. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji,
g. podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji,
h. przedstawianie do wiadomości publicznej programów działania oraz prawidłowości
wykorzystania środków finansowych Fundacji,
i. przedstawianie, na żądanie ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego,
sprawozdań z działalności Fundacji.

§ 31.
1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniu. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes
Zarządu. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się protokół. Do ważności posiedzenia wymagana
jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.
2. Zarząd Fundacji może podejmować uchwały poza posiedzeniem, są one ważne jeśli podpisze się
pod nimi więcej niż połowa członków Zarządu Fundacji.
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§ 32.
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów. W razie równej liczby
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 33.
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach w tym majątkowych Fundacji, zawierania
umów i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch
członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

§ 34.
Pracownicy Fundacji wynagradzani są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Fundacji i
korzystają ze wszystkich uprawnień pracowniczych gwarantowanych przez przepisy prawa pracy.

§ 35.
Każdy członek Zarządu Fundacji jest obowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw Fundacji. Każdy
członek Zarządu Fundacji może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu Fundacji sprawy nie
przekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak w przypadku zarządu
wieloosobowego przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności Fundacji
którykolwiek z pozostałych członków Zarządu Fundacji sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli
sprawa przekracza zakres zwykłych czynności, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu Fundacji.

§ 36.
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Decyzję o wysokości wynagrodzenia Zarządu podejmuje Rada Fundacji.
3. Wynagrodzenie Członków Zarządu będzie wypłacane wyłącznie z wypracowanych środków, bez
naruszania zasobów finansowych przekazanych przez Fundatora.

ROZDZIAŁ V - Tytuły honorowe
§ 37.
Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla
samej Fundacji.

ROZDZIAŁ VI - Zmiana Statutu
§ 38.
Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, i
określonych w akcie założycielskim. Zmiana celów fundacji może dotyczyć ich konkretyzacji oraz
rozszerzenia lub wyłączenia.

§ 39.
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały,
przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
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ROZDZIAŁ VII - Postanowienia końcowe
§ 40.
Fundacja składa corocznie sprawozdanie ze swojej działalności ministrowi właściwemu ds.
zabezpieczenia społecznego.

§ 41.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 42.
Decyzje w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy
czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 43.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o
fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu
przez Radę Fundacji.

§ 44.
Po śmierci Fundatora jego kompetencje wynikające ze statutu będzie wykonywał Zarząd Fundacji.

§ 45.
Statut wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu.
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