Statut Fundacji
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

9.

tekst jednolity ze zmianami wniesionymi Uchwałą Rady Fundacji Nr 10/2017
dn. 31 grudnia 2017 r. i z wcześniejszymi zmianami.

11.

Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą „Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych” zwana dalej
Fundacją, ustanowiona przez Rafała Lipskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Jana Tarkowskiego w kancelarii notarialnej
Tarkowski&Tarkowski Notariusze we Wrocławiu przy ul. Zaolziańskiej nr 4, w dniu 28
sierpnia 2012 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203)
oraz niniejszego Statutu.
1.
2.

Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.

2.

§4

§5
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§6

1.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

2.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą dodatkową w stosunku do działalności
statutowej działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze
zadań publicznych.
Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.

3.

12.
13.

14. Doradztwo w zakresie kształtowania wizerunku oraz obecności w nowoczesnych mediach.

15. Udostępnianie nowych kanałów docierania do świadomości darczyńców.
17. Organizacja i prowadzenie szkoleń wpisujących się w zakres realizacji celów statutowych.
18. Działalność edukacyjna i stymulacja rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów wiejskich.
19. Inne formy działalności ustalone przez Zarząd Fundacji.
§ 12
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.

§2
Fundacja ma osobowość prawną.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§3
Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

1.

10.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§7

Majątek i dochody Fundacji
§ 13
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 14
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń
majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby
fizyczne i prawne,
2. przychodów z odpłatnej działalności statutowej
3. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji.
4. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
6. wpływów ze zbiórek organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich
zezwoleń,
7. oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania
obligacji skarbowych skarbu państwa,
8. zaciągania pożyczek
9. dochody z działalności gospodarczej Fundacji, o ile taka zostanie uruchomiona.
10. innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Rady podjętą na wniosek Zarządu.
1.
a)

§8
Nadzór na Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
§9
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

b)
c)

Cele i zasady działania Fundacji
§ 10

d)

Celem Fundacji jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, budowanie kapitału ludzkiego oraz
pomoc w samoorganizacji i promocja oddolnych inicjatyw społecznych, stymulowanie budowy
dobrostanu społecznego oraz potencjału do rozwiązywania lokalnie i w szerszej skali
istniejących problemów społecznych oraz świadome kształtowanie rzeczywistości.

2.

§ 11
Fundacja realizuje swój cel w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego poprzez działania na rzecz jednostek i ogółu społeczności w sposób
bezpośredni oraz poprzez wsparcie, stymulację i bezpośredni udział w rozwoju
oddolnych inicjatyw społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty, w szczególności z wykorzystaniem następujących narzędzi:
1.

3.

Kompleksowa pomoc w zdobywaniu środków finansowych pochodzących z 1 % podatku
dochodowego oraz darowizn.
Udostępnianie za pomocą portalu internetowego oraz innych środków (i) narzędzi
umożliwiających zarządzanie oraz (ii) aktualnych informacji niezbędnych do działania
oraz rozwoju.
Pomoc doradcza w postaci usług księgowych, prawnych, informatycznych i innych.

4.

Pomoc w zdobywaniu dotacji na bieżącą działalność oraz rozliczanie otrzymanych dotacji.

5.
6.

Pomoc w korzystaniu z usług organizacji rządowych, pozarządowych bądź prywatnych.
Pomoc w rozwoju, w tym. w zakresie użyczania, wypożyczania ruchomości,
nieruchomości, praw majątkowych, licencji i innych środków prowadzących do pomocy w
rozwoju działalności.
Prowadzenie akcji promocyjnych mających na celu rozpowszechnianie działalności
stowarzyszeń, fundacji, innowacyjnych przedsiębiorców i przedsiębiorstw ze
szczególnym uwzględnieniem działalności prowadzonych na obszarach wiejskich.
Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie
pozarządowym i poradnictwie na potrzeby rozwoju działalności gospodarczej.

2.

7.
8.

Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych – Statut

Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
Prowadzenie szkoleń, które mają na celu zdobycie wiedzy, informacji i technik
niezbędnych do pełnego rozwoju podmiotu.
Organizowanie spotkań oraz tworzenie narzędzi służących wymianie doświadczeń osób i
jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.
Pośrednictwo w nabywaniu usług wspomagających działalność wspieranych podmiotów.
Projektowanie, implementowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjnych z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

3.

4.

5.

1.
2.
3.

§ 15
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy
czym:
nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do
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,
nie przekazuje własnego majątku 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,
nie wykorzystuje 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,
nie dokonuje 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.
Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.
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. Działalność ta musi bezwzględnie wynikać z
celów Fundacji i sposobów realizacji celów.
Wynagrodzenie pobierane w zakresie odpłatnej działalności statutowej danego rodzaju
nie może być wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej
działalności. O ile przypadek ten znajdzie zastosowanie, nadwyżka przychodu
uzyskanego w ramach działalności statutowej odpłatnej nad kosztami jego uzyskania
(dochód z działalności odpłatnej) może być przeznaczana wyłącznie na cele statutowe.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w
stosunku do działalności pożytku publicznego w zakresie określonym w celach Fundacji,
a nadwyżka przychodu nad kosztami (dochód ze statutowej działalności gospodarczej)
może być przeznaczana wyłącznie na cele statutowe.
§ 16
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
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Władze Fundacji
1.
2.

§ 17
Władzami fundacji są: (a) Rada Fundacji, (b) Zarząd Fundacji.
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach
tego organu ani zwrotu kosztów związanych z pracą tego organu.

4.
5.

Rada Fundacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

§ 18
Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. Rada
Fundacji nie podlega w jakimkolwiek zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub
nadzoru Zarządowi Fundacji.
Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
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 Rada.
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.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady.
Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją, a nadto
nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
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.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 19
Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji w obiegowym trybie
pisemnym, w tym za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego
lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
(telekonferencja) bądź systemu teleinformatycznego (aplikacja internetowa). Uchwała
podjęta bez odbywania posiedzenia jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
§ 20
Do zadań Rady należy w szczególności:
Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i
udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
Nadzór nad działalnością Fundacji.
Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.
§ 21
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów
dotyczących działalności Fundacji,
dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(telekonferencja) bądź systemu teleinformatycznego (aplikacja internetowa). Uchwała
podjęta bez odbywania posiedzenia jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 24
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
uchwalanie regulaminów,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
Sposób Reprezentacji

1.
2.
3.

§ 25
Przy składaniu w imieniu Fundacji oświadczeń w zakresie praw i obowiązków
majątkowych i finansowych o wartości do 5.000,00 PLN Zarząd Fundacji działa
jednoosobowo przez dowolnego z członków zarządu.
Przy składaniu w imieniu Fundacji oświadczeń w zakresie praw i obowiązków
majątkowych i finansowych o wartości przekraczającej 5.000,00 PLN Zarząd Fundacji
działa przez dwóch członków zarządu.
W pozostałych sprawach Zarząd Fundacji działa przez jednego, dowolnego członka
zarządu.
Zmiana Statutu
§ 26
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany
statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i
określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją

1.
2.

§ 27
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
§ 28
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają
zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Likwidacja Fundacji

1.
2.

§ 29
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 30
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 31
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.

§ 22
Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę
Fundacji na trzyletnią kadencję.
Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Rady.
Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 23
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, w razie równej liczby głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Zarząd w obiegowym trybie pisemnym, w
tym za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych – Statut
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