STATUT
Fundacji Wspierania Aktywności Społecznej Per Aspera

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1
1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Wspierania Aktywności Społecznej „Per Aspera”, zwana dalej
Fundacją, ustanowiona przez:
Irosława Henryka Opozdę
zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Justynę
Tuszyńską w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul. Karmelicka 68 w dniu 25-06-2010 działa na
podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji.

§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działalności Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować i tworzyć inne podmioty.

§4
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych.
§5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym
się do realizacji celów fundacji.
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Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§6
Celem Fundacji jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społecznego w szczególności
poprzez promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauce, edukacji i kulturze,
wspieranie ochrony dziedzictwa narodowego, sztuki, oświaty, wychowania oraz promocję ekologii
i ochrony przyrody, kultury fizycznej i sportu, zdrowia i opieki socjalnej, a także wszelkich form
aktywności zmierzających do poprawy jakości życia obywateli, podniesienia poziomu
cywilizacyjnego i rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego.

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie istniejących organizacji pozarządowych w ich działalności statutowej;
2. Promocję, inicjowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych;
3. Pomoc w nowoczesnym udostępnianiu wytworów gospodarki oraz dóbr kultury, nauki
i dziedzictwa narodowego;
4. Pracę z młodzieżą oraz pracę z rodziną, prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej,
dydaktycznej, badawczej, kulturalnej, wydawniczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz
pomocowej, działalność charytatywną, terapeutyczną, resocjalizacyjną i integracyjną;
5. Doradztwo i wdrażanie nowoczesnych technologii w przemyśle, nauce, edukacji i kulturze;
6. Wspieranie organizacyjne oraz finansowanie ważnych społecznie inicjatyw na rzecz ekologii,
ochrony przyrody i zwierząt, promocji kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i opieki
socjalnej;
7. Wspieranie działań najbardziej aktywnych członków społeczności lokalnej w zakresie celów
statutowych Fundacji;
8. Tworzenie banków inicjatyw społecznych, organizacja pracy wolontariuszy;
9. Zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego;
10.Kreowanie nowych metod ochrony dziedzictwa narodowego i promocji kultury;
11.Organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, programów społecznych
i edukacyjnych;
12. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz polepszenia warunków życia
i rozwoju dzieci i młodzieży oraz na rzecz osób i podmiotów pochodzących z regionów słabszych
ekonomicznie, regionów niedoinwestowanych i zacofanych;
13.Szeroko pojętą działalność charytatywną na rzecz osób chorych i samotnych, bezdomnych, osób
niepełnosprawnych, pokrzywdzonych przez los, a także zwierząt i środowiska naturalnego;
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14.Udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pożytku
publicznego, szkołom, placówkom oświatowym, szpitalom i domom dziecka;
15.Wspieranie organizacyjne, finansowanie i współfinansowanie inicjatyw światowych,
europejskich, ogólnopolskich, lokalnych i regionalnych w zakresie celów Fundacji;
16.Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami oraz osobami fizycznymi
wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
17.Propagowanie ochrony środowiska, w tym poprzez:
a) kreowanie nowych metod ochrony środowiska,
b) propagowanie poszanowania energii i wszelkich zasobów w przemyśle, energetyce
i jednostkach samorządowych,
c) promocję alternatywnych źródeł energii i innych rozwiązań racjonalizatorskich,
d) promocję nowoczesnej gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi.
18.Szeroko rozumiane działania na rzecz rozwoju gospodarki, w szczególności poprzez:
a) Dążenie do pozytywnego efektu ekonomicznego na rzecz społeczeństwa poprzez
optymalizację kosztów produkcji, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości
procesów przemysłowych i energetycznych, a także bezpieczeństwa w utrzymaniu ruchu
i bezpieczeństwa pracy,
b) Promowanie efektywnej produkcji i racjonalnego wykorzystywania energii elektrycznej
i cieplnej, sprężonego powietrza i innych zasobów w przedsiębiorstwie,
c) Promowanie dobrej praktyki produkcyjnej w celu zapewnienia prawidłowego procesu
wytwarzania produktu, w tym poprzez efektywne zarządzanie i prawidłowy nadzór nad
całym procesem produkcji,
d) Promowanie kultury prawnej w zakresie metrologii i efektywności energetycznej,
e) Prowadzenie szkoleń, w tym certyfikowanych, dla pracowników przemysłu, energetyki
i transportu w celu podnoszenie kwalifikacji pracowników i realizacji powyższych
postanowień,
f) Organizowanie współpracy podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych
i naukowych w celu realizacji w/w zadań, w szczególności w formie klastrów, stowarzyszeń
i związków,
g) Dążenie do kształtowanie pożądanych nawyków obywateli, a to między innymi poprzez
przenoszenie pozytywnych nawyków z miejsca pracy w zakresie racjonalnego
wykorzystywania energii i innych zasobów do gospodarstwa domowego,
h) Wyrównywania szans podmiotów gospodarczych i jednostek samorządowych.
i) Obniżenie kosztów usług świadczonych na rzecz podmiotów prawnych i osób fizycznych
dzięki realizacji w/w celów, szczególnie pod postacią klastrów, izb przemysłowych i innych
stowarzyszeń podmiotów gospodarczych,
j) Działanie na rzecz dostępu do szybkiego i taniego (bezpłatnego) internetu w całej Polsce
(walka z wykluczeniem cyfrowym)
k) Współpracę z instytucjami otoczenia biznesu lub innymi podmiotami i osobami prywatnymi
działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego i innowacyjności,
l) Promowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami otoczenia biznesu oraz
organizacjami badawczymi,
m) Współpracę z koordynatorami klastrów na rzecz wspólnej polityki klastrowej w Polsce.
19.Prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych dla realizacji celów Fundacji.
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20.Wydawnictwo książek, prasy branżowej i mediów elektronicznych.
21.Promocja marki Fundacji oraz marek organizacji stworzonych przez Fundację dla realizacji celów
Fundacji i inne działania promocyjne i reklamowe.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§8
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. 1000 zł (tysiąc złotych) majątku założycielskiego jest przeznaczona na działalność
gospodarczą.
§9
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych oraz grantów,
c. funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
d. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e. dochodów z majątku fundacji,
f. odsetek bankowych,
g. działalności gospodarczej fundacji.
2. W celu pozyskania środków Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami
i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego lub finansowego
oraz zabezpieczenia zobowiązań powyższych instytucji, organizacji i osób, zmierzającego lub
koniecznego dla uzyskania środków z funduszy Unii Europejskiej, o których mowa powyżej.
1
2 . Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie
i gospodarczo użyteczną.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.
4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji (wymagane są dwa podpisy członków Zarządu).
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza (wymagane są dwa podpisy członków Zarządu).
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Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10
1. Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
c. Rada Programowa.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu,
z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych
organów, w tym kosztów podróży.
3. Członkowie Rady Programowej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu.

Rada Fundacji

§ 11
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada
wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. 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.
4. 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.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
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§ 12
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,
zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na
pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia
sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

§ 13
Do zadań Rady należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji;
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium;
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu;
e. odejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji;
g. powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej.
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Zarząd Fundacji
§ 14
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na
pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
5. 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.

§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
realizacja celów statutowych,
uchwalanie regulaminów,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji,
podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji.
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§ 16
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed
planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków Zarządu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji
§ 17
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2, składają dwaj członkowie Zarządu
działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach nie związanych
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 10000 zł – oświadczenia woli w imieniu
Fundacji może składać jednoosobowo członek Zarządu.

Rada Programowa
§ 171
1. Rada Programowa jest organem opiniującym Fundacji i występującym z inicjatywami.
2. Rada Programowa składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Radę na pięcioletnią kadencję
oraz członków wybieranych przez podmioty będące członkami organizacji stworzonych przez
Fundację (dalej zwane: Podmiotami Powiązanymi).
3. Każdy Podmiot Powiązany ma prawo wskazania 1 osoby, która - w razie braku sprzeciwu
członków Rady oraz pozostałych członków Rady Programowej - zostaje członkiem Rady
Programowej na czas trwania współpracy Podmiotu Powiązanego i Fundacji.
4. Od momentu zgłoszenia na piśmie przez Podmiot Powiązany kandydatury na członka Rady
Programowej każdy z członków Rady i pozostałych członków Rady Programowej ma 14 dni na
złożenie sprzeciwu. Odrzucenie sprzeciwu wymaga bezwzględnej większości głosów organu,
którego członek zgłosił sprzeciw.
5. Przewodniczącego Rady Programowej i Wiceprzewodniczącego, wskazuje Rada.
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6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Programowej, i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie Programowej, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Programowej lub bezwzględną większością przez
Radę.
7. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady
Programowej,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka,
d. zakończenia trwania współpracy z Podmiotem Powiązanym, w przypadku członka
wskazanego przez ten podmiot.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Programowej z członkostwem w Zarządzie.

§ 172
1. Rada Programowa zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Programową zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Rady,
zgłoszony na piśmie.
3. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady Programowej może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu,
Rady, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków
dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Programowej winno być zwołane nie później niż w ciągu 21 dni
od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków Rady Programowa dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady Programowa prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
§ 173
Do zadań Rady Programowa należy w szczególności:
a.
b.
c.
d.

Występowanie z wnioskami i projektami dotyczącymi działań Fundacji;
wydawanie opinii w sprawach działalności Fundacji;
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
występowanie z inicjatywami w zakresie działań i dążeń Fundacji,
a także w stosunku do realizowanych przez nią celów.
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Rozdział. V. Postanowienia końcowe

Zmiana statutu
§ 18
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji, bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona
i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją
§ 19
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel Fundacji.
3. Na wniosek Zarządu Fundacji Rada Fundacji może podjąć decyzję o połączeniu z inną fundacją,
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.

Likwidacja Fundacji
§ 20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Na wniosek Zarządu Fundacji, Rada Fundacji może podjąć decyzję o likwidacji Fundacji
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw edukacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§ 21
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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