Statut Fundacji Energia Społeczna z dnia 14.12.2015 r.
ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art.1
Szymon Waluś, syn Stanisława i Teresy legitymujący się dowodem osobistym nr AJA 006061,
nr PESEL 83090712433 zamieszkały w Rajczy 245a, zwany dalej Fundatorem, zgodnie z
treścią Oświadczenia o Ustanowieniu Fundacji, sporządzonego w dniu … r. przez notariusza
… w Kancelarii Notarialnej w Żywcu, ul. , Repertorium .. - powołującego Fundację Energia
Społeczna, w dalszej części niniejszego Statutu zwaną FUNDACJĄ, dla której na podstawie
art.5 ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późń.
zm.) ustala niniejszy Statut.
Art.2
1.
2.

FUNDACJA działa pod nazwą Fundacja Energia Społeczna
FUNDACJA będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który może
zostać zarejestrowany i objęty ochroną prawną.
Art.3

1. Siedzibą FUNDACJI jest Rajcza /gmina Rajcza, powiat żywiecki, woj. śląskie/.
2. FUNDACJA działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Art.4
FUNDACJA może tworzyć przedstawicielstwa, biura, zakłady, filie, a także
przystępować do związków innych organizacji
2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność w sferze pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2015 poz. 1339)
3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku;
1.

Art.5
Czas trwania FUNDACJI jest nieograniczony.
Art.6
Nadzór nad działalnością FUNDACJI sprawuje Minister Infrastruktury i Rozwoju
ROZDZIAŁ II – CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
Art.7
Cele Fundacji;
1. Głównym celem fundacji jest rozwój i działania na rzecz wspólnot i społeczności we
wszystkich obszarach życia. Rozwój który przebiega z poszanowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju.
2. Działania budujące rozwój kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego;
a. zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych oraz
przedstawicieli biznesu w życie publiczne,
b. zwiększenie roli inicjatyw oddolnych,
c. animowanie działań samopomocowych wspieranie organizacji pozarządowych,
d. promocja i organizacja wolontariatu w tym wolontariatu pracowniczego.

3. Prowadzenie edukacji obywatelskiej rozumianej jako;
a. popularyzacja wiedzy na temat samorządności lokalnej,
b. zasad demokracji, praw człowieka,
c. instytucji państwa demokratycznego, gospodarki wolnorynkowej,
d. miejsca Polski we współczesnym świecie,
e. oraz wzmacnianie umiejętności społecznych niezbędnych do angażowania się
w sprawy publiczne.
4. Rozwój współpracy międzysektorowej rozumianej jako;
a. rozwijanie współpracy pomiędzy obywatelami, organizacjami pozarządowymi,
biznesem i jednostkami państwa,
b. inicjowanie mechanizmów i procesów poprawiających współpracę
międzysektorową,
c. zwiększanie kompetencji przedstawicieli poszczególnych sektorów,
d. działania mające na celu rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu.
5. Rozwijanie postaw obywatelskich w tym szczególnie;
a. zachęcanie do współdziałania na rzecz dobra wspólnego, poczucia
solidarności, tolerancji wobec innych,
b. kształtowanie postaw tolerancji, empatii i braku akceptacji dla agresji,
c. kształtowanie umiejętności społecznych pozwalających jednostkom na
prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, w szczególności na rynku pracy,
d. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
e. rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego.
6. Rozwój kultury, sztuki i dziedzictwa lokalnego w tym szczególnie;
a. animacja kultury w społecznościach lokalnych,
b. zwiększanie dostępności do kultury i edukacji,
c. wspieranie i integracja młodych twórców: profesjonalistów i amatorów,
d. wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej, promocja
integracji europejskiej,
e. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego.
7. Ochrona środowiska przyrodniczego oraz edukacja w tym zakresie, rozumiane jako;
a. podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i
przeciwdziałanie tym zmianom,
b. promowanie zrównoważonego rozwoju miast i wsi,
c. propagowanie ekologicznych i zdrowych postaw życia,
d. promowanie ekologicznych środków transportu oraz odnawialnych źródeł
energii,
e. promocja budownictwa naturalnego, samowystarczalności, otwartych
technologii.
8. Rozwój turystyki i krajoznawstwa.
9. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
10. Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie w
tym na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych,
11. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,

Art.8
FUNDACJA realizuje swoje cele poprzez:
Fundacja realizuje swoje cele szczególnie poprzez:
1. wspieranie finansowe i poza finansowe osób fizycznych i organizacji pozarządowych,

2. finansowanie organizowanych przez siebie konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń
konkursów itp. w kraju i za granicą,
3. organizowanie i finansowanie własnych, programów wymian międzynarodowych,
4. organizowanie i finansowanie programów edukacyjnych konferencji, seminariów,
warsztatów, szkoleń i konkursów zgodnych z celami fundacji, a organizowanych przez
inne instytucje czy organizacje
5. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zgodnych z celami
fundacji
6. współpracę z instytucjami oświatowymi, naukowymi i organizacjami społecznymi
zgodnych z celami fundacji poprzez organizację i finansowanie szkoleń, seminariów i
konferencji,
7. współpracę międzysektorową
8. organizowanie i finansowanie badań naukowych zgodnych z celami Fundacji,
9. opracowywanie i upowszechnianie materiałów dydaktycznych,
10. popularyzowanie doświadczeń i idei zgodnych z celami Fundacji powstałych w innych
krajach świata,
11. współpracę z środkami masowego przekazu..
12. Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do rozpowszechniania idei wolontariatu.
Art.9
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie
te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

Rozdział III – MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
Art.10
1. Majątek FUNDACJI przeznaczony na realizację celów statutowych stanowi kwota 500,00
zł (słownie: pięćset złotych) wniesiona przez Fundatora.
2. Majątek FUNDACJI stanowią ponadto środki finansowe, nieruchomości i ruchomości
pozyskane przez Fundację w toku jej działania.
Art.11
FUNDACJA odpowiada ze swe zobowiązania całym swym majątkiem.
Art.12
Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. odsetek bankowych.
e. inwestycji kapitałowych
f. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
g. innych wpływów

Art.13
Dochody FUNDACJI pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być
użyte dla realizacji dowolnego celu statutowego FUNDACJI, o ile ofiarodawcy nie wskazali
konkretnego celu, na który dochody mają zostać przeznaczone.
Art.14
FUNDACJA może ustanawiać tytuł „Sponsora Fundacji” lub nadawać inne tytuły, dyplomy i
medale honorowe osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie
posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów FUNDACJI lub dla samej
FUNDACJI.
ROZDZIAŁ IV- ORGANY FUNDACJI
Art.15
Organami Fundacji są:
1. Zarząd
2. Rada Fundacji
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ZARZĄD
Art.16
Zarząd FUNDACJI składa się z 2 do 5 członków.
Fundator powołuje pierwszy skład Zarządu Fundacji na czas nieokreślony.
Podejmując uchwałę o powołaniu członków Zarządu, Fundator powierza wybranym
członkom funkcję Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
Fundator wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako prezes zarządu
Kolejnych zmian Członków Zarządu dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu lub
własny, poprzez podjęcie uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania
Członkowstwo w zarządzie ustaje na wskutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
c. przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d. śmierci członka Zarządu.
e. odebrania praw członkowi zarządu przez Radę Fundacji w drodze uchwały, w
przypadku działań narażających Fundację
Zarząd zbiera się nie rzadziej niż 4 razy do roku
Zebranie Zarządu powołuje Prezes- informując pozostałych członków (drogą e-mailową,
telefonicznie, osobiście lub listownie) co najmniej 3 dni przed planowanym zebraniem
Art.17

1. Zarząd podejmuje działania i decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Rady
Fundacji , w tym reprezentuje FUNDACJĘ na zewnątrz.
2. Każdy z członków Zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania
FUNDACJI, w tym do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań.
3. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni z tytułu umowy o pracę.
a. Do podpisania umowy o pracę z członkiem Zarządu uprawnione są osoby, które
zgodnie ze statutem mają prawo jej reprezentowani
4. wyznaczanie głównych kierunków działania fundacji,
5. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia

RADA FUNDACJI
Art.18
1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniotwórczych oraz organem kontroli
wewnętrznej i nadzoru.
2. Rada Fundacji składa się od 3 do 12 członków. Pierwszy skład Rady powołuje Fundator na
czas nieokreślony.
3. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady
oraz przewodniczy posiedzeniom Rady.
4. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu
w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, ani w stosunku
podległości służbowej.
5. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z
winy umyślnej,
6. Rada może podjąć uchwałę o poszerzeniu swojego składu o osoby fizyczne lub prawne,
które:
a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji lub
b) swoja działalnością przysporzą Fundacji znacznych korzyści.
7. Osobę prawną przyjęta w skład Rady na mocy uchwały, reprezentuje w Radzie jeden
przedstawiciel.
8. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z chwila śmierci członka
Rady.
9. Odwołanie członka Rady następuje w przypadku:
a. złożenia – skierowanej na ręce Rady – pisemnej rezygnacji członka z udziału w
pracach Rady,
b. istotnego naruszenia postanowień statutu,
c. niepełnienia obowiązku członka Rady przez okres dłuższy niż rok
10. W głosowaniu nad uchwałą nie bierze udziału członek Rady, którego uchwała dotyczy.
11. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej jeden raz w roku,
12. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek
Zarządu lub połowy członków Rady zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie.
13. O terminie i porządku posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych
członków Rady co najmniej 10 dni przed planowanym posiedzeniem (drogą telefoniczną,
e-mailową bądź pocztą tradycyjną).
14. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady obowiązków, jego funkcje
pełni inny członek Rady przez niego upoważniony. W sytuacji gdy brak jest takiego
upoważnienia, obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny członek Rady wskazany
przez Radę.
15. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Prawo składania wniosków o podjęcie uchwały
przysługuje każdemu członkowi Rady lub Zarządowi. Każdy członek Rady ma jeden głos.
Niedozwolone jest cedowanie głosu na innych członków Rady lub osoby trzecie.
16. uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
składu jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego
Rady.
17. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane osoby spoza grona członków
Rady – z głosem doradczym
18. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mogą jednak
domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością pod warunkiem
ich wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem Fundacji.
Art.19
19. Do wyłącznych kompetencji Rady należy:

zatwierdzanie sprawozdań i udzielanie absolutorium Zarządowi
podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji i lub połączenia z inną fundacją,
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
zatwierdzanie programów działania Fundacji,
uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz
udzielania mu absolutorium,
h) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
i) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
j) zatwierdzanie zmian statutu na wniosek Zarządu lub Członków Rady
20. Do czasu zarejestrowania Fundacji kompetencje Rady wykonuje Fundator.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Art.20
Zabronione jest:
udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem FUNDACJI w stosunku
do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim 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 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;
3. wykorzystanie majątku FUNDACJI 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 ze statutowego celu FUNDACJI;
4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów FUNDACJI lub pracownicy oraz ich osób bliskich;
1.

ROZDZIAŁ VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art.28
1. Dla efektywnej realizacji celu FUNDACJI może ona połączyć się z inną FUNDACJĄ.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
FUNDACJI.

1.
2.
3.
4.

Art.29
FUNDACJA może zostać zlikwidowana w każdym czasie na podstawie postanowienia
Rady Fundacji.
FUNDACJA ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i
pozostałego majątku FUNDACJI.
W przypadku likwidacji FUNDACJI Rada wyznacza likwidatora Fundacji.
Majątek FUNDACJI, pozostały po jej likwidacji zostanie przekazany na rzecz podmiotu
wskazanego przez Likwidatora.

..............................................................
Fundator

