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STATUT FUNDACJI

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą „Encora", zwana dalej „Fundacją", ustanowiona przez Bartłomieja
Madejowskiego, Piotra Kalinowskiego, Tomasza Mielech, Grzegorza Figiela, Marlenę Szajer,
Marynę Averina, Annę Wnęk, zwane dalej „Fundatorami", w drodze oświadczenia złożonego w
formie aktu notarialnego w dniu 30.03.2022r. Rep. A nr 3643/2022 przed notariuszem
Tomaszem Lechowiczem notariuszem w Jarosławiu w Kancelarii Notarialnej w przy ul. Jana
Pawła II 23, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach
(Dz.U.2020.2167 t.j. z pózn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z pózn. zm.) oraz postanowień niniejszego
Statutu.
§ 2.
1.

Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Radymno, woj. podkarpackie, powiat jarosławski.
§ 4.


Terenem działalności Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.



Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Fundacja

może

przystępować

do

spółek,

fundacji,

stowarzyszeń

i

formacji

społecznych. Może też być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
§ 5.


Fundacja może tworzyć w kraju i za granicą swoje oddziały i przedstawicielstwa.
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Tworzenie Oddziałów odbywa się na podstawie:



uchwały Zarządu w sprawie powołania oddziału Fundacji, w której określa się
siedzibę i jego nazwę,



wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jako Oddział Fundacji pod numerem KRS,
pod którym Fundacja jest zarejestrowana


Oddział jest kierowany przez Kierownika Oddziału.



Kierownik Oddziału jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Zarządu.



Kierownik Oddziału podejmuje czynności na podstawie i w granicach
pełnomocnictwa udzielanego mu przez Prezesa Fundacji. Prezes Fundacji może
ograniczyć lub cofnąć pełnomocnictwo dla Kierownika Oddziału, o czym
informuje Fundatorów.
§ 6.



Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji.



Pieczęć ponadto może zawierać znak graficzny (logo) Fundacji.



Czas trwania Fundacji jest nie określony.

§ 7.
Do sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele, jest minister właściwy w
sprawach zabezpieczenia społecznego.

Rozdział II. Cele i środki działania Fundacji
§ 8.
1. Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej w sferze
zadań publicznych, w następującym zakresie:


pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
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życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,


działalności charytatywnej,



działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,



ochrony i promocji zdrowia, zdrowego stylu życia,



działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz
członków ich rodzin,



działalności

wspomagającej

rozwój

gospodarczy,

w

tym

rozwój

przedsiębiorczości, uwzględniającej zrównoważony rozwój,


działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,



nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,



wypoczynku dzieci i młodzieży,



kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
przyrody,



wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,



porządku i bezpieczeństwa publicznego,



przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ratownictwa i
ochrony ludności,



ratownictwa i ochrony ludności,



pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, wojen w
kraju i za granicą,



działań na rzecz integracji ponadnarodowej oraz rozwijania współpracy
między społeczeństwami,



promocji i organizacji wolontariatu
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2. Dla osiągniecia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów
prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§ 9.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji,



udzielanie wsparcia finansowego na realizacje działań istotnych ze względu na
cele Fundacji oraz pozafinansowe (w szczególności rzeczowe, organizacyjne
techniczne i inne) wspieranie działań zgodnych z celami Fundacji,



wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji powołanych do
realizacji celów zgodnych z celami Fundacji w kraju i za granicą,



udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród,



organizowanie

i

finansowanie

akcji

społecznych,

szkoleń,

konferencji,

prezentacji, wydawanie publikacji,


inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjnoinformacyjnych, służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele
Fundacji,



inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie programów badawczych mających
dostarczyć wiedzę istotną ze względu na cele Fundacji,



współpracę z instytucjami publicznymi, osobami prawnymi, przedsiębiorstwami,
przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami indywidualnymi w
kraju i za granicą.
§ 10

Fundacja prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność pożytku publicznego w tym
w szczególności w zakresie wskazanym w § 8 Statutu.
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§ 11


Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozdział III. Majątek i dochody fundacji
§ 12

1. Majątek Fundacji składa się z:


Funduszu Założycielskiego w kwocie 4.000 (słownie: cztery tysiące złotych
00/100), o którym mowa w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji,



nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację w toku jej działania,



środków finansowych uzyskanych przez Fundację w toku jej działania.

2. Fundatorzy udostępnią Fundacji pomieszczenia do prowadzenia działalności statutowej
Fundacji wyposażone w środki łączności telefonicznej w siedzibie Fundacji.

§ 13
Dochody Fundacji pochodzą z:


dotacji i darowizn, w tym kwot przekazanych przez podatników podatku
dochodowego zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,



spadków i zapisów,



aktywów pieniężnych i praw majątkowych,



odsetek od kapitału,



wpływów z aukcji, zbiórek publicznych i loterii,



działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,



odpłatnej działalności pożytku publicznego.
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§ 14
Zabrania się niniejszym, w zakresie dotyczącym dysponowania majątkiem Fundacji:


udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji
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",



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,



wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, 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,



zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Fundacji, 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 IV. Organy Fundacji
§ 15
Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
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Rada Fundacji
§ 16


Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru.



Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w
pracach tego organu. Członkowie Rady Fundacji mogą uzyskać zwrot
udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych
organów, w tym kosztów podróży.



Rada Fundacji składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób powołanych
i odwoływanych

przez

Fundatorów

albo

ich

spadkobierców,

w

tym

Przewodniczącego Rady Fundacji.


Rada Fundacji i jej poszczególni członkowie powoływani są na czas nieokreślony.



Mandat członka Rady Fundacji wygasa:


z chwilą doręczenia członkowi Rady Fundacji uchwały Fundatorów
(podjętej zwykłą większością głosów) o odwołaniu z Rady Fundacji;



z chwilą doręczenia przez członka Rady Fundacji Zarządowi Fundacji
pisma o rezygnacji z uczestnictwa w Radzie Fundacji;



z chwilą śmierci;



z chwilą skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.



Rada Fundacji nie podlega Zarządowi Fundacji, w tym w szczególności w
zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.



Osoby zasiadające w Radzie Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji
ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
Ponadto osoby zasiadające w Radzie Fundacji nie mogą być skazani
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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Członkowie Rady Fundacji pełnią swe obowiązki społecznie i nie otrzymują z
tytułu pełnienia swoich funkcji wynagrodzenia.
§ 17



Do zadań Rady Fundacji należy:


powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, za wyjątkiem
członków

pierwszego

Zarządu

Fundacji,

powoływanych

przez

Fundatorów;


zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,



rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji w
danym roku kalendarzowym oraz z wykonania planu działalności za dany
rok kalendarzowy lub okres wieloletni,



udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji z wykonania przez
nich obowiązków,



wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,



określenie kwoty zobowiązań, które w imieniu Fundacji może zaciągać
Zarząd Fundacji bez uprzedniej zgody Rady Fundacji,





uchwalanie regulaminu działania Rady Fundacji,



reprezentowanie Fundacji w stosunkach z członkami Zarządu Fundacji



dokonywanie zmian w Statucie Fundacji.

Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności Fundacji w danym
roku kalendarzowym oraz z wykonania planu za dany rok kalendarzowy
następuje w terminie nie późniejszym niż koniec marca następnego roku
kalendarzowego.
§ 17

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
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§ 18


Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż 1
(jeden) raz na kwartał.



Posiedzenia

Rady

Fundacji

mogą

odbywać

się

w

formie

zdalnej

za

pośrednictwem środków komunikowania się na odległość na platformie ustalonej
uprzednio przez Przewodniczącego.


Uchwały Rady Fundacji mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia,
w drodze

głosowania

elektronicznego

na

adres

poczty

elektronicznej

Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego członka Rady Fundacji, lub za
pomocą faksu na numer wskazany przez Przewodniczącego Rady Fundacji, lub
metodą obiegową poprzez składanie podpisów pod proponowaną treścią uchwały
przez poszczególnych członków Rady Fundacji.


Obsługę administracyjno - techniczną posiedzenia Rady Fundacji zapewnia
Zarząd Fundacji, który wyznacza osoby dla przygotowania, względnie wzięcia
udziału w przygotowaniu materiałów na posiedzenia Rady.

§ 19
W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
§ 20


Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykła większością głosów przy obecności 2/3
(dwóch trzecich) członków składu Rady Fundacji. W przypadku, gdy wszyscy
członkowie Rady zostali poinformowani pisemnie z (7) siedmiodniowym
wyprzedzeniem o miejscu, czasie i porządku dziennym posiedzenia Rady
Fundacji uchwały mogą być podejmowane przy obecności mniej niż 2/3 (dwóch
trzecich) składu Rady Fundacji.



Uchwały o zmianie Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich)
głosów wszystkich członków Rady Fundacji.
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W razie zaistnienia potrzeby Przewodniczący może zwołać nadzwyczajne
posiedzenie bez uprzedniego zwoływania.

Zarząd Fundacji
§ 21


Zarząd Fundacji składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób i jest powoływany
i odwoływany przez Radę Fundacji, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest
powołany przez Fundatorów.



Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.



Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. Członkowie Zarządu
mogą uzyskać zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem
w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. Członkowie Zarządu mogą być
pracownikami Fundacji.



Kadencja Zarządu jest łączna i wynosi 4 (cztery) lata. Funkcję członka Zarządu
można pełnić przez więcej niz jedna kadencję.



Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
§ 22



Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa:


z chwilą rozpatrzenia przez Radę Fundacji sprawozdania Zarządu Fundacji z
działalności Fundacji za ostatni rok obrachunkowy w danej kadencji Zarządu
Fundacji,



z chwilą doręczenia członkowi Zarządu Fundacji pisma Rady Fundacji o jego
odwołaniu z Zarządu Fundacji,



z chwilą doręczenia przez członkowi Zarządu Fundacji Przewodniczącemu
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Rady Fundacji na adres Fundacji pisma o rezygnacji z mandatu członka
Zarządu Fundacji,


z chwilą śmierci,



z chwilą skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2.

Rada Fundacji może w każdym czasie odwołać cały Zarząd Fundacji jak również każdego
z członków Zarządu Fundacji.
§ 23

Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację wobec osób trzecich i podejmuje decyzje we wszystkich
sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
§ 24
1.

Zarząd Fundacji w szczególności:


przygotowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji wraz z budżetem;



sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,



przyjmuje darowizny, spadki i zapisy,



przygotowuje sprawozdania z działania Fundacji i z wykonania rocznych
wieloletnich planów działania Fundacji,



prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady
wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia,


2.

wykonuje inne czynności niezastrzeżone dla innych organów fundacji.

Sprawozdania z działalności Fundacji w danym roku kalendarzowym oraz z wykonania
planu działalności za dany rok kalendarzowy Zarząd Fundacji przedstawia Radzie
Fundacji w terminie nie późniejszym niż do końca czerwca następnego roku
kalendarzowego.
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§ 25


W przypadku powołania Zarządu 3- (trzy-) lub 5- (pięcio-) -osobowego,
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej
ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.



Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej 1 (jeden)
raz na kwartał



Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w formie zdalnej za pośrednictwem
środków komunikowania się na odległość na platformie ustalonej uprzednio
przez członków Zarządu.
§ 26

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jeden członek Zarządu
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Rozdział V. Zmiana Statutu
§ 27
Zmiany Statutu dokonuje Rada Fundacji.
Rozdział VI. Postanowienia Końcowe
§ 28


Dla 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.
§ 29

Decyzje o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Rada Fundacji.
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§ 30


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



Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
§ 31

Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd lub likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
§ 32
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4
ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
§ 33
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

