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STATUT 

Fundacji Rozwoju i Innowacji WIR 

 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 

1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 

Fundacja została ustanowiona przez Annę Piszczek zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym Nr 

8638/2012 sporządzonym przez notariusza – Jakuba Dziwańskiego w kancelarii notarialnej w Radom  

w dniu 7 grudnia 2012 roku. 

 

§2 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Radom.   

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  

3. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek. 

4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym        

charakterze działania. 

5. Fundacja posiada osobowość prawną.  

6. Fundacja może tworzyć placówki terenowe. 

 

§3 

1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.  

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez 

Zarząd.  

3. Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne 

odznaczenia oraz przyznawać je z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, 

osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym 

dla idei lub celów obranych przez Fundację.  

 

§4 

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

2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadząca działalność pożytku publicznego w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (ustawa o 

działalności pożytku publicznego) (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873). 

3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w 

ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności oraz celów określonych w 

Statucie.  

4. 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 uwzględnianiu przepisów dotyczących rachunkowości.  

5. Fundacja może prowadzić w kraju lub za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących 

realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w 

sferze zadań publicznych.  
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6. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację 

celów statutowych i pokrycia kosztów jej działalności.   

 

 

Cele i zasady działania 

§5 

Celami fundacji są:  

1. Propagowanie oraz wspieranie idei innowacji w społeczeństwie oraz gospodarce.  

2. Inicjowanie i wspomaganie współpracy badawczo-rozwojowej z ośrodkami naukowymi o 

charakterze rozwojowym oraz innowacyjnym w dziedzinie nowych technologii, w szczególności w 

sektorze przedsiębiorstw.  

3. Wspieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, kulturowego oraz sportowego 

w społeczeństwie z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz grup społecznie zagrożonych lub 

wykluczonych. 

4. Działania na rzecz pomocy społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  

5. Wspieranie społeczności wiejskich.  

6. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 

7. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy w szczególności osób niepełnosprawnych. 

8. Ochrona i promocja zdrowia. 

9. Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób, w szczególności osób 

niepełnosprawnych. 

10. Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osób, w szczególności niepełnosprawnych i ich opiekunów.  

11. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.  

12. Działanie na rzecz współpracy międzynarodowej oraz rozwijanie kontaktów między 

społeczeństwami. 

13. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 

14. Ratowanie i ochrona ludzkości.  

15. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności.  

 

§6 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. Prowadzenie placówek oświatowych, klubów, punktów konsultacyjnych. 

2. Organizowanie zajęć kursów, szkoleń, wykładów, warsztatów, seminariów, konferencji. 

3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych,  

kół zainteresowań. 

4. Organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 

5. Wspieranie, dofinansowywanie i finansowanie inicjatyw kulturalnych, oświatowych oraz prac 

naukowo-badawczych. 

6. Promowanie, wspieranie, prowadzenie, dofinansowywanie i finansowanie edukacji artystycznej dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym także dla osób niepełnosprawnych. 

7. Organizowanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych imprez o charakterze 

charytatywnym, artystycznym, w tym wernisaży, wystaw, koncertów, przedstawień teatralnych. 

8. Pozyskiwanie środków i wdrażanie projektów na rzecz rozwoju kultury i edukacji. 
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9. Działania przyczyniające się do włączenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym 

również osób niepełnosprawnych) w życie zawodowe i społeczne. 

10. Poradnictwo dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. 

11. Różnorodne formy pracy terapeutycznej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej na rzecz  

w/w podmiotów. 

12. Organizowanie kursów i szkoleń umożliwiających zdobycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji 

zawodowych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 

13. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego. 

14. Tworzenie pozaszkolnych form integracji społecznej dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem 

społecznym. 

15. Organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych przeciwdziałających wykluczeniu 

społecznemu. 

16. Organizowanie wyjazdów, wycieczek, obozów, zjazdów osób niepełnosprawnych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

17. Budowanie świadomości społecznej akceptującej działania wyrównujące możliwości i szanse w/w 

podmiotów. 

18. Upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawności i wykluczeniu społecznym. 

19. Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej  

w regionie. 

20. Organizowanie kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu poprawę stanu wiedzy  

na temat zdrowia i postaw prozdrowotnych. 

21. Pozyskiwanie środków i wdrażanie projektów na rzecz rozwoju pomocy społecznej i ochrony 

zdrowia oraz w  zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

22. Pozyskiwanie środków i wdrażanie projektów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, edukacji, kultury. 

23. Działania na rzecz integracji społecznej i rozwoju środowisk w szczególności wiejskich. 

24. Działania mające na celu wzrost aktywności zawodowej i kompetencji osób w szczególności 

pochodzących z obszarów wiejskich. 

25. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe na rzecz organizacji i podmiotów prowadzących 

działalność innowacyjno – wdrożeniową i realizujących nowatorskie rozwiązania. 

26. Świadczenie pomocy metodycznej w procesie wdrażania przedsięwzięć innowacyjno – 

wdrożeniowych i nowatorskich rozwiązań. 

27. Organizowanie i finansowanie konferencji, zjazdów, spotkań promujących współpracę z krajowymi  

i zagranicznymi instytucjami w zakresie tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Fundacji. 

28. Wsparcie doradcze i metodyczne dla organizacji i podmiotów planujących wdrożyć  

lub wdrażających rozwiązania innowacyjne. 

29. Promowanie i wspieranie podmiotów i projektów innowacyjnych oraz ponadnarodowych. 

30. Doradzanie organizacjom oraz podmiotom w zakresie pozyskiwania finansowania przedsięwzięć  

o charakterze innowacyjnym oraz ponadnarodowym. 

31. Prezentowanie i promowanie idei innowacji w mediach oraz środkach masowego przekazu. 

32. Organizowanie rankingów, konkursów promujących ideę innowacji oraz inne cele statutowe 

Fundacji. 

33. Prezentowanie krajowego dorobku w dziedzinie innowacyjno – wdrożeniowej i nowatorskich 

rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych na forum międzynarodowym  

we współpracy z organizacjami i podmiotami krajowymi i zagranicznymi. 
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34. Prowadzenie baz danych w zakresie tematyki stanowiącej przedmiot zainteresowania Fundacji oraz 

opiniowanie dokumentów i opracowań. 

35. Przygotowywanie oraz wydawanie publikacji w formie książek, opracowań, czasopism oraz innych 

wydawnictw dotyczących celów statutowych fundacji. 

36. Prowadzenie „Inkubatorów innowacji” promujących i wspierających działalność innowacyjną. 

37. Propagowanie wykorzystywania w swojej bieżącej działalności przez mikro, małe, średnie firmy 

innowacyjnych rozwiązań oraz systemów zarządzania opartych o normy i standardy 

międzynarodowe. 

38. Opiniowanie dokumentów i opracowań z zakresu innowacji oraz z zakresu innych celów 

statutowych Fundacji. 

39. Organizowanie, wspieranie oraz finansowanie spotkań, imprez o charakterze rekreacyjnym, 

sportowym, promującym kulturę oraz edukację wzmacniających wszechstronny, rozwój 

społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz grup społecznie 

zagrożonych lub społecznie wykluczonych. 

40. Organizowanie wycieczek, festynów, konkursów, zawodów, imprez i zajęć o charakterze 

edukacyjnym, kulturalnym i sportowym. 

41. Współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, placówkami służby zdrowia, 

organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami pracy, instytucjami szkoleniowymi. 

 

§ 7 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżnych z jej 

celami statutowymi.  

 

           §8 

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa. 

 

Majątek i dochody Fundacji. 

§9 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w wysokości 1000 zł ( słownie: jeden tysiąc 

złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.  

   

§10 

Dochodami Fundacji w szczególności są: 

1. Darowizny, spadki, zapisy otrzymane, zarówno z kraju jak i zagranicy. 

2. Dotacje, subwencje oraz granty. 

3. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych. 

4. Dochody z majątku Fundacji. 

5. Odsetki bankowe. 

 

§11 

Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na jej działalność statutową. 
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Organy Fundacji 

§12 

Organami Fundacji są: Zarząd i Rada Fundacji. 

 

§13 

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na 

czteroletnią 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. 

6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

7. Do kompetencji Zarządu należy:  

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,  

b) realizacja celów statutowych,  

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,  

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,  

e) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia lub odrzucenia subwencji, darowizn, spadków i 

zapisów, 

f) tworzenie i znoszenie oddziałów terenowych, zakładów i innych jednostek organizacyjnych 

Fundacji, 

g) powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w 

jednostkach organizacyjnych Fundacji oraz określanie w regulaminie zakresu ich uprawnień i 

obowiązków, 

h) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,  

i) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,  

j) ustanawianie pełnomocników Fundacji, 

k) organizacja pracy Biura Fundacji, 

l) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,  

m) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji, 

n) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady 

Fundacji. 

8. Zarząd, co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności 

Fundacji. 

9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

10. 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. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
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11. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes. 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. 

12. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać 

może każdy członek Zarządu samodzielnie. 

13. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych, składają łącznie Prezes Zarządu 

wraz z członkiem Zarządu lub dwóch członków Zarządu. 

14. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów 

oraz ich zespoły i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań. 

 

§ 14 

1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes Zarządu. 

2. W miarę potrzeb Prezes może powołać Dyrektorów odpowiedzialnych za wyznaczony im zakres 

działalności Fundacji. 

3. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji 

Zarządu. 

4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Warunki pracy i płacy 

członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu określa Rada Fundacji. 

5. Do prowadzenia bieżącej działalności Fundacja może zatrudniać pracowników.  

 

§ 15 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków. 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. 

 

§ 16 

Do zadań Rady Fundacji 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) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,  
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f) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji. 

 

§ 17 

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. 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 a w razie jego nieobecności, 

inny członek rady wybrany do prowadzenia posiedzenia przez pozostałych członków. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 18 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności, 

co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów 

określonych w akcie założycielskim. 

 

§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. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, 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 ustanowiona lub w razie 

wyczerpania środków finansowych i majątku. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności,  

co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

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 wpisania Fundacji do rejestru fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 


