STATUT FUNDACJI WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
„FALA”
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”, zwana dalej Fundacją, która
może używać także nazwy w języku angielskim w następującym brzmieniu – Foundation of Assistence
of Local Activity „FALA”
została ustanowiona aktem notarialnym za Repertorium
,działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz.U.Nr 21, poz.97 z
późniejszymi zmianami) oraz postanowieniami niniejszego statutu.
§2
Fundacja może używać nazwy w skrócie: Fundacja „FALA”.
§3
Misją Fundacji jest wprowadzenie zasady pomocniczości oznaczającej
szczeble władzy publicznej faktycznych potrzeb i możliwości społecznych.

wspieranie przez kolejne

§4
Fundacja posiada osobowość prawną.
§5
Czas trwania fundacji jest nieokreślony.
§6
Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
§7
1) Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2) Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§8
Działalność statutowa Fundacji jest działalnością prowadzoną na rzecz ogółu społeczności.
§9
Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest minister właściwy ds.
edukacji.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 10
Ustala się następujące cele Fundacji:
 pobudzanie aktywności społeczności lokalnych,
 wspomaganie kreatywności mieszkańców,
 rozwój sektora organizacji pozarządowych,
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aktywne przeciwdziałanie patologiom w życiu publicznym,
zwiększanie demokratyzacji życia publicznego we wspólnotach terytorialnych,
przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, wsparcie dla procesów integracji i reintegracji
oraz rehabilitacji społecznej,
wspieranie i realizacja działań w zakresie edukacji, przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej
i wolontariatu,
wspieranie i realizacja inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju, ekologii, ochrony
przyrody i dóbr kultury,
wspieranie i realizacja inicjatyw w dziedzinie sportu, rekreacji i turystyki.

§ 11
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie działalności edukacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych zgodnie z misją i celami Fundacji,
4) powołanie i prowadzenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, wspomagające powoływanie i
prowadzenie organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych (w tym placówek edukacji
pozaszkolnej, ustawicznej i doskonalenia nauczycieli) oraz podmiotów ekonomii społecznej;
5) powołanie i prowadzenie różnorodnych form organizacyjnych takich jak kluby, ośrodki, centra we
współpracy ze środowiskami lokalnymi w zakresie zgodnym z realizacją celów statutowych,
6) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) prowadzenie kampanii 1% na rzecz celów statutowych własnych oraz podmiotów współpracujących
z Fundacją.
Wszystkie wymienione rodzaje działalności mogą być prowadzone jako statutowa działalność
odpłatna i nieodpłatna.
§ 12
Dla osiągnięcia celów Fundacja, może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we
współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Fundacja może
statutowych.

§ 13
prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji celów

§ 14
Dochody osiągane z działalności, o której mowa w § 12 przeznaczone będą na realizację celów
społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych.
§ 15
Fundacji zabrania się:
a). 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,”
b). przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników 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 na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
d). 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.
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§ 16
Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.

III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 17
Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie pieniężnej 1.000,00zł (jednego tysiąca
złotych), wymieniony w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i
nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację.
§ 18
Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
1) darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,
2) odsetki bankowe i przychody z majątku,
3) wpływy z działalności statutowej,
4) wpływy z działalności gospodarczej,
5) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
6) dochody z praw majątkowych.
§ 19
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 20
Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta w bankach za granicą, korzystać z
usług zagranicznych instytucji finansowych, jak również zlecać obsługę interesów firmom i osobom
zagranicznym.
§ 21
Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

IV ORGANY FUNDACJI
§ 22
Organami fundacji są:
1) Zgromadzenie Fundatorów - zwane dalej Zgromadzeniem,
2) Rada Nadzorcza – zwana dalej Radą,
3) Zarząd Fundacji – zwany dalej Zarządem.
§ 23
1) W skład Zgromadzenia wchodzą wszyscy Fundatorzy.
2) Zgromadzenie zbiera się każdorazowo i niezwłocznie na wniosek co najmniej trzech członków, a
także na wniosek Zarządu.
3) Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jego
członków. W razie równości głosów decyduje głos wybieranego każdorazowo Przewodniczącego
posiedzenia.
§ 24
Do kompetencji Zgromadzenia należy:
1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu oraz członków Rady
Nadzorczej,
2) kontrola nad działalnością Zarządu i Rady,
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3) zmiana statutu i struktury wewnętrznej organizacji Fundacji,
4) podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu lub likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej
majątku,
5) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Fundacji do innych organizacji,
6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Rady,
7) tworzenie, znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych.
§ 25
Rada Nadzorcza Fundacji składa się od 3 do 5 członków. Radę powołuje i odwołuje Zgromadzenie
Fundatorów.
§ 26
Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.
§ 27
Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków .
W razie równości głosów przeważa głos prowadzącego obrady.
§ 28
Na pierwszym posiedzeniu Rada Fundacji wybiera ze swego
Wiceprzewodniczącego Rady.

grona

Przewodniczącego oraz

§ 29
1) Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2) Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek 1/3 członków Rady, 1/3 Zgromadzenia
Fundatorów lub Zarządu.
3) Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
4) Na posiedzeniach Rady mogą być obecni przedstawiciele Zgromadzenia Fundatorów,
i członkowie Zarządu.
§ 30
Do kompetencji Rady Nadzorczej Fundacji należy:
1) rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich
realizacji,
2) ustalanie kierunków i metod działania Fundacji,
3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
4) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
§ 31
Każdy członek Rady ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia
wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu.
§ 32
1) Zarząd Fundacji składa się od 2 do 5 członków.
2) Pracami Zarządu kieruje jego Prezes.
3) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jego
członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa lub osoby upoważnionej przez niego
do prowadzenia posiedzenia.
4) Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony, z tym że Zgromadzenie Fundatorów może w
każdym czasie odwołać Zarząd, poszczególnych jego członków lub Prezesa Zarządu.
§ 33
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
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3) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia
i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności
gospodarczej,
4) powoływanie i odwoływanie dyrektorów wyodrębnionych zakładów lub jednostek organizacyjnych,
5) decydowanie o każdorazowym przyjęciu subwencji, darowizny, zapisu lub spadku,
6) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Fundacji,
§ 34
1)

2)
3)

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu
działających łącznie lub członek Zarządu z osobą upoważnioną przez Zarząd w granicach
umocowania.
Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich
Umocowania,
W sprawach innych niż majątkowe, w tym wynikających z funkcji pracodawcy i wnioskodawcy,
partnera umów, oświadczenia woli, zaświadczenia, pisma urzędowe może podpisywać
jednoosobowo prezes lub każdy upoważniony przez niego członek Zarządu.

§ 35
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
§ 36
Zarząd sporządza sprawozdania z realizacji celów Fundacji nie rzadziej niż raz
sprawozdania finansowe i przedstawia je Zgromadzeniu Fundatorów i Radzie.

w roku oraz roczne

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 37
Decyzje w sprawie zmian Statutu oraz likwidacji z przyczyn wskazanych w ustawie o której mowa w
Statucie w § 1 podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.
§ 38
1) Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach, na warunkach określonych
umową obu Fundacji.
2) W imieniu Fundacji umowę zawiera dwóch członków Zarządu na podstawie uchwały
Zgromadzenia Fundatorów.
§ 39
1) W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni osoba wyznaczona przez Zgromadzenie
Fundatorów.
2) Majątek Fundacji, po zakończeniu likwidacji, przeznaczony zostanie na cele wskazane uchwałą
Zgromadzenia Fundatorów.

5

