Statut Fundacji „NOVA”

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja „NOVA”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Romana Wiśniewskiego , zwanego dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym przez Notariusza – Klaudia Lubecka w Kancelarii Notarialnej w
Serocku ( 05-140 ) przy ul. 11 Listopada 8/6, w dniu 17.03.2015r. Repertorium A numer 445/2015
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Serock.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3.Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej
§4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§5
1. 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.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§6
Fundacja realizuje cele społecznie i gospodarczo użyteczne, w szczególności takie jak :
a. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
b. propagowanie zrównoważonego rozwoju regionu,
c. rozwój gospodarki i przedsiębiorczości,
d. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa,
e. ochrona i promocja zdrowia,
f. pomoc społeczna i działalność charytatywna,
g. wspieranie i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
h. rozwój turystyki, sportu i rekreacji,
i. rozwój kultury i sztuki,
j. ochrona dóbr kultury i tradycji,
k. ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego,
l. działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa społecznego,
m. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
§7
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym
zwiększeniu oferty usług edukacyjnych z silniejszym powiązaniem z potrzebami regionu,
b. wspieranie wszelkiego rodzaju programów aktywizujących seniorów,
c. umacnianie więzi międzypokoleniowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli seniora w rodzinie,
d. podejmowanie działań zmierzających do poprawy atrakcyjności na rynku pracy,
e. organizację kampanii społecznych, zgromadzeń publicznych, wystaw, spotkań, warsztatów
i wykładów,
f. wspieranie za pomocą środków pieniężnych i materialnych, przedsięwzięć objętych pomocą
społeczną,
g. działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym
wykluczeniem,
h. działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości,
dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania
postaw obywatelskich, aktywności i odpowiedzialności,
i. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
j. przeciwdziałanie patologiom życia społecznego,
k. podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa społecznego, porządku i estetyki
przestrzeni publicznej,
l. organizowanie spotkań edukacyjno-informacyjnych,
m. aktywizowanie ludności wiejskiej na rzecz zmiany kwalifikacji zawodowych i poszukiwania
korzystniejszych form działalności zarobkowej,
n. pomoc w tworzeniu miejsc spotkań, kawiarenek, świetlic integracyjnych, klubów,
o. współpracę z organizacjami odpowiedzialnymi za promocję turystyki, sportu i rekreacji jako

czynnika stymulującego rozwój gospodarczy regionu,
p. propagowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną i rozwojem materialnego
i duchowego dziedzictwa kulturowego,
q. organizowanie i promowanie wszelkich form zajęć związanych z rozwojem kultury fizycznej,
r. inspirowanie władz administracyjnych i samorządowych na rzecz powstania skansenu, muzeum,
miejsca pamięci i tradycji - tematycznie związanych z regionem,
s. współpracę z władzami i samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi a także innymi
instytucjami w zakresie realizacji statutowych zadań Fundacji,
t. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i medialnej zgodnie z celami Fundacji,
u. organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, koncertów, festynów spotkań z artystami,
targów i pokazów,
v. promocję idei i organizację wolontariatu,
§8
1. Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi dla osiągania
wspólnych celów statutowych.
2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających
fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
3. Fundacja, w ramach realizacji celów statutowych, może inicjować postępowania i przystępować do
postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji
publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w
obowiązujących przepisach prawa.
4. Fundacja dla osiągnięcia swoich celów statutowych może pozyskiwać środki trwałe, sprzęty i inne
materiały oraz zawierać umowy na wykonanie usług umożliwiające realizację jej celów.
5. Fundacja do realizacji swoich działań może zatrudniać pracowników oraz korzystać ze świadczeń
wolontariuszy.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł słownie ( jeden tysiąc złotych )
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji osób prawnych oraz grantów,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku Fundacji,
dochody kapitałowe,
odpłatna działalność statutowa,
zyski z działalności gospodarczej,
odsetek bankowych,

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową
Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 11
Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd
§ 12
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa,
2. Skład Zarządu i Prezesa powołuje Fundator.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa,
b. śmierci członka Zarządu.
4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach za rażące naruszenie zasad statutowych,
nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji, brak przejawów aktywnej działalności na
rzecz Fundacji, utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
realizacja celów statutowych,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
§ 14

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane jest przez Prezesa lub na wniosek 2 członków Zarządu.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia
statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.

§ 15

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy i otrzymywać za pełnienie
funkcji wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
2. Warunki pracy i płacy członków Zarządu określa Prezes Zarządu.
3. Wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Fundacji są wypłacane z wypracowanych
środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.
Sposób reprezentacji
§ 16
1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz
podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch
członków Zarządu działających łącznie.
2. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa osobom, określając im zakres pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli w imieniu, a także powoływać pełnomocników do prowadzenia spraw
określonych pełnomocnictwem i w tym zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.
3. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50.000 zł słownie ( pięćdziesiąt tysięcy złotych )
wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział V. Zmiany statutu
§ 17
1. Zmiana w statucie Fundacji dokonywana jest na wniosek Zarządu Fundacji.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów oddanych
przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, ale bez względu na liczbę członków w drugim
terminie.
3. Drugi termin zebrania Zarządu zwołuje się po 30 minutach po pierwszym terminie.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 18
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
3.W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
3. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz
działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia 18.06.2015 r.
Podpisano:

