STATUT
Fundacji Wspierania Rozwoju Regionu Podwarszawskiego

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja Wspierania Rozwoju Regionu Podwarszawskiego zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Marka Zakrzewskiego zwanego dalej Fundatorem w Kancelarii Notarialnej w Warszawie
przy ul Śniadeckich 10/16 – Repertorium A Nr 2221/2007.
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach z (Dz. U. Nr 21
poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z miejscowym prawem.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§5
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
§6
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku i oficjalnym logo.
§7
Fundacja może stanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznymi prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub
dla samej Fundacji.
Rozdział II. CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§8
Celem Fundacji jest:
1. Budowa makroregionu społeczno-gospodarczego powiatów podwarszawskich.
2. Wspieranie inicjatyw społecznych, mających na celu zrównoważony rozwój społeczny
i gospodarczy powiatów podwarszawskich.
3. Popularyzacja wiedzy o dostępności funduszy pomocowych Unii Europejskiej, a w szczególności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania kapitałem ludzkim.
5. Tworzenie sieci współpracy partnerskiej na różnych poziomach lokalnych społeczności,
a w szczególności administracji samorządowej.
6. Budowa i rozwój systemu pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej i innych
funduszy celowych.
7. Promocja nowoczesnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz wykluczeniom społecznym.
8. Promocja w kraju i poza granicami inicjatyw społeczno-gospodarczych partnerów Fundacji.
9. Wspieranie transferu osiągnięć lokalnych społeczności na terenie kraju i poza granicami.
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10. Wspomaganie inicjatyw lokalnych mających na celu wykorzystywanie funduszy pomocowych
Unii Europejskiej oraz zagranicznych funduszy.
11. Działanie na rzecz wzrostu w kraju i poza granicami prestiżu Partnerów samorządowych
i instytucjonalnych Fundacji.
12. Budowa trwałych podstaw programowych i instytucjonalnych społeczeństwa obywatelskiego.
13. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności.
14. Wspieranie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem przede wszystkim dzieci
i młodzieży.
§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie i prowadzenie Partnerstwa Powiatów Podwarszawskich.
2. Budowę sieci Partnerów lokalnych.
3. Przygotowywanie i prowadzenie działań prospołecznych z wykorzystaniem funduszy Unii
Europejskiej.
4. Prowadzenie działań badawczych i monitorujących zjawiska społeczne w obszarach statutowych działań Fundacji i jej Partnerów.
5. Stworzenie bazy wiedzy i dobrych praktyk na potrzeby inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem społeczności lokalnych.
6. Opracowanie i wdrożenie lokalnych rozwiązań w niwelowaniu zapóźnienia edukacyjnego,
kulturalnego i gospodarczego środowisk małomiasteczkowych i wiejskich.
7. Aktywne uczestnictwo w krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach wspierających szeroko pojmowany rozwój społeczności lokalnych.
8. Kształcenie kadr na potrzeby partnerów społecznych i instytucjonalnych Fundacji.
9. Wszechstronne popularyzowanie wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego.
10. Popularyzację i wdrażanie technologii innowacyjnych na potrzeby lokalnych środowisk.
11. Tworzenie kodeksu etyki e-informacji oraz popularyzowanie jego zasad.
12. Tworzenie lokalnych programów informatyzacji w oparciu o obowiązujące prawo oraz lokalne i wojewódzkie plany i strategie rozwoju.
13. Zrzeszanie podmiotów lokalnych i osób fizycznych zainteresowanych rozwojem lokalnych
społeczności informacyjnych.
14. Prowadzenie działań informacyjno-doradczych z zakresu powszechnej informatyzacji.
15. Tworzenie sieci e-learningu.
16. Działania na rzecz rozwoju sieci szybkiego i dostępnego Internetu.
17. Tworzenie i upowszechnianie nowoczesnych narzędzi wsparcia rynku pracy.
18. Tworzenie rozwiązań instytucjonalnych wspierających inicjatywy młodzieży i osób dorosłych
w zakresie przedsiębiorczości.
19. Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób wykluczonych.
20. Organizacje Młodzieżowych Inkubatorów Przedsiębiorczości.
21. Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji dla osób wykluczonych i narażonych na wykluczenie społeczne w szczególności dzieci i młodzieży.
22. Prowadzenie stacjonarnych i okresowych ośrodków edukacji pozaszkolnej oraz punktów konsultacyjnych.
23. Kształcenie kadr na potrzeby wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej i innych funduszy celowych.
24. Pomoc w tworzeniu lokalnych strategii rozwoju.
25. Pomoc w tworzeniu i prowadzeniu przez samorządy powszechnej e-informacji.
26. Promocje w kraju i za granicą lokalnych inicjatyw i sukcesów społecznych i gospodarczych.
27. Tworzenie programów na potrzeby pozyskiwania funduszy wsparcia Unii Europejskiej
i innych zewnętrznych funduszy pomocowych.
28. Podejmowanie innych działań stymulujących zrównoważony rozwój społeczny.
29. Inicjowanie i tworzenie partnerstw publiczno-społecznych, publiczno-prywatnych.
30. Budowanie struktur trwalej współpracy pomiędzy samorządami i przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.
31. Pomoc merytoryczna, i finansowa polskim szkołom w zakresie nauki korzystania z funduszy
pomocowych Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych,
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32.
33.
34.
35.
36.
37.

Tworzenie międzypowiatowych centrów pozaszkolnego kształcenia zawodowego.
Działalność na rzecz tworzenia systemu szkolnego doradztwa zawodowego.
Inicjowanie społecznych działań wspierających placówki oświatowe.
Prowadzenie sieci instytucjonalnego doradztwa specjalistycznego.
Działalność promocyjna, wydawnicza i lobbingowa.
Współpracę z instytucjami samorządowymi (sektora pozarządowego, firmami prywatnymi
oraz osobami fizycznymi w zakresie działań zgodnych ze statutowymi celami Fundacji).
38. Gromadzenie ośrodków finansowych i rzeczowych na potrzeby lokalnych społeczności i osób
społecznie wykluczonych, a w szczególności zagrożonych wykluczeniem.
39. Reprezentowanie współpracujących instytucji oraz osób przed instytucjami krajowymi i zagranicznymi mającymi wpływ na zrównoważony rozwój.

§ 10
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja:
1. Może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność
zbieżna jest z celami Fundacji, oraz może przyjmować zlecenia organizacji rządowych oraz
samorządowych zgodnie z jej statutowymi celami.
2. Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków,
członków 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 II stopnia, albo są zobowiązani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane w dalszych punktach Statutu „osobami bliskimi”;
b) przekazywać swego majątku na rzecz swoich członków, członków organów Fundacji lub
pracowników fundacji oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich a w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów fundacji oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji;
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub pracownicy
Fundacji oraz ich osoby bliskie.
Rozdział III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 11
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz składniki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
§ 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 13
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. Darowizn osób prawnych i fizycznych, spadki, zapisy, subwencje oraz inne przysposobienia
majątkowe dokonywane na rzecz Fundacji przez krajowe oraz zagraniczne osoby prawne
i fizyczne.
2. Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
3. Dochodów ze zbiórek publicznych.
4. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.
5. Dochodów i wpływów ze statutowej działalności.
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§ 14
1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację wszystkich
statutowych celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Dochody uzyskane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz odtwarzania i powiększanie jej majątku niezbędnego dla realizacji celów statutowych.
§ 15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przejęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia
jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
Rozdział IV. ORGANY FUNDACJI
§ 16
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji.
§ 17
Rada Fundacji
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych oraz kontrolnych.
2. W skład Rady wchodzi 3-5 osób powołanych przez Fundatora na okres 2 lat.
3. Członków Rady Fundacji mogą proponować instytucje trwale współpracujące z Fundacją.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn:
a) trwałej niezdolności do wykonywania obowiązków,
b) prawomocnego skazania przez sąd za przestępstwo umyślne,
c) prowadzenia działań niezgodnych ze Statutem Fundacji lub naruszających jej dobre imię.
5. Członek Rady Fundacji może w każdym razie zgłosić rezygnację po złożeniu pisemnego uzasadnienia.
6. Na powstały wakat w Radzie fundacji, Fundator niezwłocznie powołuje nowego członka Rady
Fundacji.
§ 18
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu. Mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.
§ 19
1. Na pierwszym swym posiedzeniu, Rada Fundacji wybiera Przewodniczącego, Zastępcę przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami oraz reprezentuje Radę wobec Zarządu
Fundacji.
3. Rada Fundacji posiedzeniach zwoływanych na wniosek przewodniczącego lub Fundatora nie rzadziej niż 2 razy do roku.
4. Szczegóły pracy Rady Fundacji określają dodatkowe regulaminy.
§ 20
Obowiązki i uprawnienia Rady Fundacji
Do szczególnych obowiązków Rady Fundacji należy:
W zakresie programowym:
1) Określenie głównych kierunków działania i wspieranie ich realizacji,
2) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
3) Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
4) Upublicznianie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji.
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W zakresie nadzoru i kontroli:
1) Bieżąca kontrola działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
2) Kontrola i opiniowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych na Walne Zebranie,
3) Wnioskowanie o absolutorium dla Zarządu za rok poprzedni,
4) Do swych działań Komisja rewizyjna może zapraszać ekspertów,
5) Komisja Rewizyjna może żądać od Zarząd w każdym momencie wszystkich dokumentów
związanych ze statutową działalnością Fundacji,
6) O potencjalnych nieprawidłowościach Rada Fundacji informuje Zarząd, Fundatora, Organ
sprawujący nadzór nad Fundacją.
§ 21
Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 3-5 osób, powoływanych przez Fundatora.
2. Członkiem Zarządu może być Fundator, może sprawować funkcję Prezesa Zarządu.
3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) nie spełniania obowiązków członka Zarządu powyżej 6 miesięcy,
c) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
d) istotnego naruszenia postanowień Statutu lub podejmowania działań godzących w dobre imię
Fundacji.
§ 22
W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby, które w stosunku do członków Rady Fundacji są w stopniu pokrewieństwa, powinowactwa i przysposobienia oraz zależności zawodowej.
§ 23
Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
§ 24
Do zadań Zarządu należy przede wszystkim:
1. Realizacja przyjętych kierunków i celów działania Fundacji.
2. Kierowanie bieżącymi pracami i zarządzanie majątkiem Fundacji.
3. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
4. Przygotowywanie dorocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych.
5. Przestrzeganie zgodności działań Fundacji z obowiązującym prawem.
6. Prowadzenie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
7. Przyjmuje spadki, darowizny, zapisy i subwencje.
8. Określa Strukturę organizacyjną Fundacji.
9. Ustala wielkość zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji na podstawie umów cywilno-prawnych.
10. Uchwala regulaminy i inne akty wewnętrzne Fundacji.
11. Realizuje uchwały Rady Fundacji.
12. Powołuje gremia opiniodawczo-doradcze: stałe oraz doraźne w związku z realizacją poszczególnych działań.
§ 25
1. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają:
a) Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo,
b) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
§ 26
1. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu można przeprowadzić za pomocą e-komunikatorów.
3. Zasady posiedzeń, szczegółowo ureguluje opracowany i przyjęty Regulamin.
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Rozdział V. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 27
Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz środku
finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie działalności.
§ 28
1. Dochody pochodzące z darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być używane na realizacje
wszystkich statutowych celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Decyzję o przyjęciu darowizny podejmuje Zarząd.
3. Darowizna nie może być obciążona zobowiązaniami.
4. Dochody uzyskiwane z majątku, przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz
odtwarzanie i powiększanie jego majątku niezbędnego dla realizacji celów statutowych.
§ 29
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przeważa długi spadkowe.
§ 30
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku
do członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni
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, zw. dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazać majątku na rzecz członków Zarządu, członków Rady Fundacji pracowników, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Zarządu, członków Rady
Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu.
Rozdział VI. GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI
§ 31
1. Zasady gospodarki finansowej regulują przepisy skarbowe i finansowe obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Za poniesione straty odpowiadają Członkowie Zarządu do wysokości winy i odpowiedzialności za
ich powstawanie.
Rozdział VII. ZMIANA STATUTU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32
1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu.
2. Zmiany nie mogą odbiegać w sposób zasadniczy od podstawowych celów Fundacji
§ 33
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w porozumieniu z Fundatorem.
3. Majątek pozostały po likwidacji zostanie przekazany organizacji o podobnych celach działania.
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