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„WAŁBRZYCH 2000”
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Pracujemy zgodnie
ze standardami
ISO 9001:2001

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą „Wałbrzych 2000” zwana dalej Fundacją ustanowiona została aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Szerer w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu
w dniu 29 maja 1995r. rep A nr 4033/1995.
§2
Fundacja działa w oparciu o przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity, Dz. U. Nr 46 z 1991r. poz. 203 z póź.zm.) oraz
postanowienia niniejszego statutu.
§3
Fundacja posiada osobowość prawną.
§4
Siedzibą Fundacji jest Wałbrzych.
§5
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami – z zachowanie
obowiązujących przepisów prawa.
§6
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy ze względu na cele Fundacji.

Strona 2

Rozdział II
Cele i zakres działania
§7
Celem Fundacji jest:
wspieranie procesu wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego
Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem regionu wałbrzyskiego oraz wdrażanie
umiejętności demokratycznego współdziałania.

§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym organizowanie i finansowanie działań
mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji osób pozostających
bez zatrudnienia, zagrożonych bezrobociem oraz ich aktywizacji zawodowej, a także
działań z zakresu edukacji dla młodzieży i dorosłych.
2. Promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizację zawodową.
3. Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, doradztwa
personalnego i pracy tymczasowej.
4. Inicjowanie porozumień w zakresie osiągania celów – w układach grup parlamentarnych,
samorządowych i społecznych.
5. Kształtowanie umiejętności demokratycznego współdziałania, organizowanie szkoleń
w zakresie technik demokratycznych, negocjacyjnych, wymiany doświadczeń i sztuki
osiągania kompromisu na rzecz wspólnego celu.
6. Rozwijanie działalności charytatywnej we wszystkich dziedzinach oraz działalności na
rzecz

rehabilitacji

zawodowej,

społecznej

i

leczniczej

osób

niepełnosprawnych,

a w szczególności dzieci i młodzieży.
7. Organizowanie i finansowanie działań na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego
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8. Organizowanie i finansowanie działań na rzecz rozwoju turystyki sportu, w tym
organizowanie imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.
9. Wspomaganie

i

organizowanie

przedsięwzięć

społeczno-gospodarczych

na

rzecz

kształtowania i ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem
rekultywacji i zagospodarowania terenów pokopalnianych.
10. Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój przedsiębiorczości
i rozwój gospodarczy Dolnego Śląska.
11. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami różnych krajów.
12. Wsparcie prawne i merytoryczne inicjatyw podejmowanych dla realizacji celów służących
rozwojowi regionu wałbrzyskiego.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez fundatorów w kwocie 1.150,00
zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych) wymieniony w akcie notarialnym z dnia
29 maja 1995 r., rep.A nr 4033/1995 powołującym Fundację.
§10
Dochodami Fundacji są:
1. dochody z działalności gospodarczej Fundacji,
2. dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy przekazane przez osoby fizyczne i prawne
z kraju i z zagranicy,
3. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
4. odsetki bankowe od posiadanych funduszy,
5. środki uzyskane z państwowych funduszy celowych i funduszy unijnych.

Strona 4

§11
Majątek Fundacji oraz dochody z niego uzyskiwane przeznaczane są wyłącznie na realizację
celów statutowych oraz koszty działalności Fundacji.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§12
Organami Fundacji są:
1. Zgromadzenie Fundatorów.
2. Rada Fundacji.
3. Zarząd Fundacji.

§13
Zgromadzenie Fundatorów
1. W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy.
2. Zgromadzenie Fundatorów zbiera się każdorazowo i niezwłocznie na wniosek co najmniej
25% jego członków, Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji.
3. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 50% jego członków.
4. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a. powoływanie Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
oraz jej odwoływanie,
b. decyzja co do połączenia się z inną Fundacją o podobnych celach.
§14
Rada Fundacji:
1. Radę Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundatorów.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 osób.
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3. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata.
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50%
jej składu.
5. Posiedzenie rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz
w roku.
6. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu.
§15
Do zadań Rady Fundacji należy:
1. Ustalanie planów działania Fundacji.
2. Inicjowanie wieloletnich kierunków działania Fundacji.
3. Zatwierdzanie sprawozdania i bilansu rocznego Fundacji.
4. Nadzór nad działalnością Zarządu fundacji.
5. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
6. Powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Fundacji w organach nadzorczych podmiotów
zależnych.
7. Podział dochodu z działalności Fundacji.
8. Decyzja o likwidacji Fundacji.
9. Zmiany statutu Fundacji.
§16
Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
2. Zarząd powoływany jest na dwa lata.
3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
4.

Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
50% jej składu osobowego.

5.

Zarząd odpowiada za realizację celów oraz wyniki finansowe i gospodarcze Fundacji.

6. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków finansowych Fundacji w imieniu
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Zarządu składają dwaj jego członkowie.
7. Zarząd przedstawia Radzie Fundacji roczne sprawozdanie ze swej działalności do
31 marca – za rok ubiegły.
8. Szczegółowy zakres działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.
Rozdział V
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej
§17
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Działalność gospodarczą, której efekt ma być pomocny w osiąganiu celów statutowych
Fundacji realizowana będzie m.in. poprzez:
a) Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji:
 wyrobów rękodzieła artystycznego,
 w branży pamiątkarskiej obróbki kamienia,
 galanterii ceramicznej,
 w branży drzewnej,
 materiałów budowlanych,
 przetwórstwa lokalnych zasobów surowcowych.
b) Prowadzenie działalności usługowej:
 internetowej,
 poligraficznej i wydawniczej,
 transportowej i wypożyczania środków transportu,
 komunalnej (prace porządkowe, zadrzewianie, pielęgnacja zieleni, utylizacja
odpadów)
 konsultingowej i wyceny środków trwałych,
 tłumaczeń z języków obcych,
 reklamowej oraz badania rynku i opinii publicznej.
c) Prowadzenie działalności handlowej
d) Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie gromadzenia i upowszechniania
danych o:
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 zasobach i rozmieszczeniu siły roboczej w województwie
 rynku pracy,
 zasobach i rozmieszczeniu lokalnych surowców,
 możliwość podjęcia działalności gospodarczej,
 liniach kredytowych, środkach pomocniczych i dotacjach.
e) Prowadzenie promocji województwa poprzez:


działania promocyjne w mediach tradycyjnych i elektronicznych



festyny i pikniki regionalne,



opracowanie folderów i przewodników turystycznych i ich dystrybucję,

f) Prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej w zakresie:
 księgowości,
 opracowania dokumentacji dla procesów prywatyzacji,
 organizacji kursów zawodowych i podnoszących kwalifikacje,
 prowadzenie małych przedsiębiorstw.
 działalności gospodarczej i zarządzania
 sprzętu komputerowego i oprogramowania
g) Prowadzenie działalności oświatowej, w tym prowadzenie szkół.
h) Prowadzenie wynajmu nieruchomości i lokali.
i)

Prowadzenie wynajmu maszyn i urządzeń biurowych.

j)

Prowadzenie wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych.

k) Prowadzenie pośrednictwa finansowego.
§18
Dochód z działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o należny podatek, stanowi zysk
Fundacji, który przeznacza się na realizację celów statutowych, rozwój działalności Fundacji
lub inne cele.
§19
Podstawowym sposobem finansowania, o którym mowa w § 8 ust.10 jest udzielanie pożyczek
i poręczeń w formie ustalonej odrębnie dla każdego przedsięwzięcia gospodarczego.
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§ 20
Propozycję podziału dochodu z działalności gospodarczej Fundacji przygotowuje Zarząd
i przekłada ją Radzie Fundacji.
§ 21
Działalność

gospodarcza

Fundacji

może

być

prowadzona

przez

Fundację

lub

przez

wyodrębnione uchwałą Zarządu zakłady gospodarcze.

§ 22
Zakłady o których mowa w §21, są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi
Fundacji.

§ 23
Kierownika Zakładu powołuje i odwołuje Zarząd.

§ 24
Kierownik zakładu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
Rozdział VI
Likwidacja Fundacji
§ 25
Likwidacja Fundacji następuje w przypadku uchwały Rady Fundacji podjętej kwalifikowaną
większością 3/4 głosów na dwóch kolejnych posiedzeniach zwoływanych w odstępie, co
najmniej dwutygodniowym i w obecności minimum 2/3 jej składu osobowego, w przypadku:
1. osiągnięcia celów Fundacji,
2. wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji
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§ 26
Majątek po likwidacji Fundacji podlega przeznaczeniu na cele wskazane przez Radę Fundacji.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 27
Sprawy nieuregulowane w niniejszym statucie regulują przepisy zawarte w obowiązujących
aktach prawnych.
§28
Wszelkie sprawy sporne, problemowe i interpretacyjne dotyczące Fundacji rozpatruje Rada
Fundacji.
§29
1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach w warunkach
określonych umową obu Fundacji.
2. W imieniu Fundacji umowę zawiera Zarząd Fundacji na podstawie uchwały Zgromadzenia
Fundatorów.
§30
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Zatwierdzam stan faktyczny na dzień 27 czerwca 2012 r.
Przewodniczący Rady Fundacji
Krzysztof Bielecki ………………………………………………………………………………………
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