STATUT
FUNDACJI METRO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą FUNDACJA METRO, zwana dalej w treści Statutu Fundacją, ustanowiona
aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notarialnej we Wrocławiu przez notariusza Tomasza
Kalinowskiego przez Jolantę Świderską, zwaną dalej Fundatorem, działa na podstawie niniejszego
Statutu, przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z
późn. zmianami) (Ustawa), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 837 z późn. zmianami) oraz innych obowiązujących
przepisów prawa.
§2
Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
§3
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego
realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalności poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także
przystępować do przedsiębiorców, organizacji i fundacji w kraju i za granicą.
3. Celem działalności Fundacji jest działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych :
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
c) działalności charytatywnej;
d) ochrony i promocji zdrowia;
e) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
g) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
h) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
i) wypoczynku dzieci i młodzieży;
j) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
k) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
l) turystyki i krajoznawstwa;
m) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
n) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
o) promocji i organizacji wolontariatu;
p) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
4. Działalność, o której mowa w ust. 3, jest wyłączną statutową działalnością Fundacji
i dotyczy realizacji, w sferze określonej w ust. 3, zadań publicznych na rzecz ogółu
społeczności lub na rzecz społeczności wyodrębnionej ze względu na trudną sytuację
życiową lub materialną.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
6. Fundacja przeznacza cały dochód na działalność, o której mowa w ust. 3.
7. Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do swoich
członków, członków swoich organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeńskim 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”),
b) przekazywać majątku na rzecz swoich członków 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,
c) wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
II. CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
§4
Fundacja została ustanowiona dla realizacji celów określonych w § 3 ust. 3.
§5
Fundacja realizuje cele określone w § 4, w szczególności poprzez:
1. wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie
działalności zbieżnej z celami Fundacji,
2. przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu
Fundacji oraz
organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie tego celu,
3. skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności
młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych,
4. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej,
organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami
fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
5. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celów Fundacji, i
nieodpłatne
przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom,
6. prowadzenie programów integracyjnych obejmujących teren całej Polski oraz baz danych
związanych z tymi programami,
7. upowszechnianie wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji w Internecie oraz w środkach
masowego przekazu, w formie stron internetowych, audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów
telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji oraz za
pomocą wydawnictw,
8. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących
działalność
zgodną z celami Fundacji,
9. organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących
działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń.
III. MAJĄTEK I DOCHODY
§6
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 500 zł (słownie: pięćset złotych)
oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację
w trakcie jej działania.
§7
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§8
Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) subwencji i dotacji osób trzecich,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
nawiązek sądowych,
dochodów z własnej działalności,
odsetek bankowych.
§9
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
d)
e)
f)
g)

§ 10
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 11
Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
organizacje oraz instytucje, które dokonują na rzecz Fundacji darowizn, dotacji lub subwencji
w łącznej wysokości nie mniejszej niż 5.000,00 zł, uzyskują tytuł sponsora Fundacji, o ile
wyrażą na to zgodę.
IV. FUNDATOR
§ 12
1. Fundator wykonuje swoje prawa zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
2. Do kompetencji Fundatora należą następujące czynności:
a) Uchwalanie zmian do Statutu Fundacji, w tym co do zmiany celów działania Fundacji,
b) Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady
Fundacji
c) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu,
d) Podejmowanie innych decyzji, stosownie do potrzeb Fundacji,
e) Podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji z własnej inicjatywy w każdym czasie lub w przypadku
wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 24 ust.1 statutu,
f) Podejmowanie decyzji w sprawie zwrotu członkom Rady Fundacji uzasadnionych kosztów lub
przyznania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.
3. Fundator podejmuje decyzje w formie pisemnych oświadczeń, kierowanych do Fundacji.

V. ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA
§ 13
Organami Fundacji są :
a) Rada Fundacji, o ile zostanie powołana przez Fundatora
b) Zarząd Fundacji
RADA FUNDACJI
§ 14
1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należą następujące sprawy :
a) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji i nadzór nad ich realizacją,
b) Zatwierdzanie programów działalności Fundacji,
c) Zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji lub podjętych z
inicjatywy własnej,
d) Ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu Fundacji, co do sposobu podziału
zgromadzonych środków,
e) Zatwierdzanie rocznych planów działalności Fundacji oraz preliminarza kosztów jej

działalności,
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz
udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji,
g) Podejmowanie decyzji o wyrażeniu zgody na przystąpienie Fundacji do przedsiębiorców,
organizacji i fundacji w kraju i za granicą.
h) Reprezentowanie Fundacji w sprawach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu.
f)

1.

2.
3.

1.
2.
3.

§ 15
Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez
Fundatora na wspólną pięcioletnią kadencję. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby
do składu Rady Fundacji.
Mandat członka Rady Fundacji wygasa wskutek odwołania, rezygnacji lub śmierci
członka Rady.
Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z
dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.
U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
§ 16
Przewodniczący Rady Fundacji, jest powoływany przez Fundatora. Na swoim pierwszym
posiedzeniu nowej kadencji, Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Sekretarza Rady.
Do Przewodniczącego Rady Fundacji należy organizowanie pracy Rady Fundacji, a w
szczególności zwoływanie posiedzeń Rady oraz przewodniczenie na nich.
Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Sekretarz, zwołuje posiedzenia Rady Fundacji w
miarę potrzeb, wynikających z realizacji statutowych uprawnień Rady Fundacji lub na wniosek
Zarządu Fundacji.

§ 17
Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
ZARZĄD FUNDACJI
§ 18
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób powoływanych na okres pięciu lat przez
Fundatora. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Zarządu.
2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z momentem odwołania, rezygnacji lub śmierci członka
Zarządu Fundacji.
3. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany w każdym czasie.
4. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji powoływany i odwoływany przez
Fundatora.
5. Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji w tym Prezesem Zarządu Fundacji.
§ 19
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na
zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności dotyczących Fundacji, nie
zastrzeżonych w Statucie do kompetencji Fundatora. W przypadku powołania Rady Fundacji z
kompetencji Zarządu zostają wyłączone czynności określone w § 14 ust. 2.

W ramach tych uprawnień Zarząd Fundacji w szczególności :
a) Opracowuje roczne i wieloletnie plany działalności Fundacji,
b) Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
c) Zarządza majątkiem Fundacji,
d) Może inicjować zmiany Statutu, w tym celów działalności Fundacji lub wnioskować
rozpoczęcie lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
e) Podejmuje decyzje o podjęciu prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację, określa
jej zakres i przedmiot.
f) Określa zakres prowadzonej przez Fundację działalności odpłatnej pożytku publicznego
§ 20
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, przy Zarządzie wieloosobowym uprawniony jest
każdy członek Zarządu samodzielnie. Jeżeli Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, do składania
oświadczeń woli w imieniu Fundacji, uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji.
§ 21
1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej
połowy składu Zarządu Fundacji. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu
Fundacji.
2. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3, uchwały podejmowane są na posiedzeniach zwoływanych
przez Prezesa, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy do roku.
Posiedzenia Zarządu Fundacji zwoływane są poprzez zawiadomienia ustne lub pisemne, co
najmniej na 3 (trzy) dni przed terminem posiedzenia Zarządu.
3. Zarząd Fundacji może podejmować uchwały poza posiedzeniami, w sprawach nie cierpiących
zwłoki. Podejmowanie uchwał w takim trybie, może nastąpić na piśmie lub za pośrednictwem
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do ważności takich uchwał
wymagana jest pisemna zgoda wszystkich Członków Zarządu Fundacji.
§ 22
1. Członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji może być przyznane wynagrodzenie. na podstawie
umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub na podstawie innego stosunku prawnego.
2. Wynagrodzenia członkom Zarządu przyznaje Fundator i określa jego wysokość, z zastrzeżeniem
ust. 3.
3. Z momentem powołania Rady Fundacji wynagrodzenie członkom Zarządu przyznaje Rada
Fundacji i określa jego wysokość.
4. W sprawach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje Zarząd, również w
przypadku Zarządu jednoosobowego, o ile nie zostanie powołana Rada Fundacji.
VI. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ

1.
2.
3.

4.

§ 23
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość, zgodnie z przepisami, o których mowa
w § 1.
Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się w dniu
wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
W terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego, Zarząd Fundacji zobowiązany jest
sporządzić i przedłożyć Radzie Fundacji do zatwierdzenia, roczne sprawozdanie Zarządu z
działalności Fundacji w ubiegłym roku.
Do obowiązków Zarządu Fundacji, należy także składanie sprawozdania, o którym mowa w art.12
ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24
1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja jest ustanowiona, lub w razie wyczerpania
środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji.

2. Fundacja może zostać zlikwidowana w każdym czasie na podstawie postanowienia Fundatora.
3. Środki majątkowe pozostające po likwidacji Fundacji, Fundacja przeznacza na cele określone w
postanowieniu § 4 Statutu.
§ 25
Statut wchodzi w życie i obwiązuje od dnia wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru
Sądowego.

