Statut Fundacji
„Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie”

Rozdział I.

Postanowienia ogólne
§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez Bank Spółdzielczy w Lubaczowie zwany dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Lubaczowie Magdalenę Nepelską w kancelarii
notarialnej w Lubaczowie w dniu 12 kwietnia 2019 r. działa na podstawie przepisów prawa
polskiego oraz niniejszego statutu. Fundacja może używać znaku graficznego (logo) i pieczęci
wskazującej na jej nazwę i siedzibę.
§ 2.
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3.
1. Siedzibą fundacji jest Lubaczów.
2. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jak również poza
jej granicami.
3. Czas trwania fundacji nie jest oznaczony.
§ 4.
Właściwym Ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.
§ 5.
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.
3. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji
Działalności:
1) Działalność wspomagająca edukację - (PKD 85.60.Z).
2) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - (PKD
85.59.B).

3) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- (PKD 85.51.Z).
4) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
-(PKD 88.99. Z).
5) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
- (PKD 94.99.Z).
4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
5. Wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą to
2.000 zł (dwa tysiące złotych).
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 6.
Celem Fundacji jest wspieranie działań w zakresie:
a) Oświaty i wychowania młodzieży, w szczególności poprzez podejmowanie i wspieranie
inicjatyw mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych oraz promujących
wybitnie uzdolnioną młodzież.
b) Popularyzowania wiedzy ekonomicznej, w szczególności w obszarze bankowości i
finansów.
c) Promocji aktywnego, w tym sportowego stylu życia, spędzania wolnego czasu,
turystyki i krajoznawstwa.
d) Ekologii oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.
e) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
f) Podejmowania i popularyzowania działalności charytatywnej oraz szerzenia idei
wolontariatu.
g) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych, obywatelskich i
kulturowych.
§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizowanie, finansowanie oraz wspieranie rzeczowe i niematerialne przedsięwzięć
objętych celami Fundacji.
b) Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie objętym celami
Fundacji.

c) Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć z zakresu wolontariatu.
d) Wspieranie i finansowanie inicjatyw społecznych w zakresie objętym celami Fundacji.
§ 8.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
§ 9.
1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez zaangażowanie wolontariuszy.
2. Fundacja może zatrudniać pracowników wspierających realizację celów statutowych.
3. Fundacja zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania
zadań.
4. Fundacja pokrywa koszty podróży służbowych i diet wolontariusza, którego
wydelegowała na takich samych zasadach, jakie stosuje się wobec pracowników.
5. Fundacja pokrywa koszty szkolenia wolontariusza, na które go delegowała, jeżeli
szkolenie to jest niezbędne do wykonania mu powierzonego zadania.
6. Fundacja zwraca wolontariuszowi uzgodnione koszty wydatków związanych z
wykonywaniem zleconego zadania.
7. Wolontariusz może zwolnić Fundację z obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w
ust. 4-6, formułując zgodę na piśmie (pod rygorem nieważności).

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 10.
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 20.000,00 złotych oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązanie całym swym majątkiem.
§ 11.
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) świadczeń Fundatora,
c) dotacji i subwencji oraz grantów,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochodów z majątku Fundacji,

§ 12.
1. Z majątku Fundacji nie można udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań.
2. Majątku Fundacji nie można przekazywać na rzecz jej członków, darczyńców, sponsorów,
członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazania to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
3. Majątku Fundacji nie można wykorzystywać na rzecz Fundatora, członków organów
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika z ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
Rozdział IV. Organy Fundacji
§ 13.
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”;
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.
2. Nie można łączyć funkcji w Radzie Fundacji i Zarządzie Fundacji.
3. Członkowie Rady i Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Fundacji.
§ 14.
Do kompetencji Fundatora należy:
a) Powoływanie i odwoływanie członków Rady.
b) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w porozumieniu z Radą Fundacji.
c) Zatwierdzenie ustanowionej przez Zarząd organizacji wewnętrznej Fundacji.
d) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji, sprawozdań z działalności
Rady i Zarządy.
e) Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji.
f) Zatwierdzanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich
realizacji.
g) Podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji.

§ 15.
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z 3 do 5 członków wybieranych na trzyletnią kadencję.
3. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami. W razie
jego nieobecności pracami Rady kieruje Wiceprzewodniczący.
5. Członkami Rady mogą być przedstawiciele Fundatora oraz osoby niezależne, godne
społecznego zaufania, będące jednocześnie ekspertami w zakresie działalności fundacji.
6. Osoby zasiadające w Radzie Fundacji nie mogą pozostawać w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej z członkami Zarządu Fundacji.
7. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Mandat członków Rady wygasa z dniem zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Fundacji za ostatni pełny rok urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania
kadencji Rady dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat
nowopowołanego członka Rady wygasa równocześnie z mandatem pozostałych
członków Rady.
9. Członkostwo w Radzie wygasa także na skutek:
a) Złożenia pisemnej rezygnacji do Przewodniczącego Rady.
b) Utraty praw obywatelskich.
c) Śmierci.
10. Fundator ma prawo odwołania Rady lub poszczególnych jej członków w każdym
czasie.
§ 16.
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a) Sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji i sposobami realizacji jej celów
statutowych.
b) Zatwierdzanie rocznych planów działalności Fundacji.
c) Określanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji.
d) Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.
e) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd
f) Przyjmowanie regulaminu Rady Fundacji.

g) Zatwierdzanie regulaminu Zarządu.
§ 17.
1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zgodnie z uchwalonym przez siebie
regulaminem.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu.
3. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
§ 18.
1. Powoływanie Zarządu należy do stałych kompetencji Fundatora.
2. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 członków, w tym Prezesa, powoływanych na 3-letnią
kadencję przez Fundatora.
3. Działaniem Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. W skład Zarządu nie może wchodzić osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Mandaty osób wchodzących w skład Zarządu wygasają z dniem zatwierdzenia rocznego
sprawozdania Fundacji za ostatni pełny rok ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania
kadencji Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków zarządu.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje także na skutek:
a) Złożenia pisemnej rezygnacji do Przewodniczącego Rady.
b) Utraty praw obywatelskich.
c) Śmierci.
d) Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora.
§ 19.
Do kompetencji Zarządu należy:

a) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
b) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
c) Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji.
d) Sporządzanie sprawozdań z działań Fundacji.
e) Ustalanie regulaminu Zarządu.
f) Sprawowanie zarządu, w tym rozporządzanie majątkiem Fundacji.
g) Przyjmowanie świadczenia Fundatora, darowizn, spadków, zapisów.
§ 20.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji są upoważnieni Prezes Zarządu Fundacji
oraz jeden z Członków Zarządu Fundacji łącznie.
§ 21.
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż
raz na 2 miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu.

Rozdział V. Zmiana Statutu
§ 22.
Decyzje w sprawach zmiany statutu podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Rady i Zarządu
Fundacji.

Rozdział VI. Postanowienia Końcowe
§ 23.
1. Fundacja ulega likwidacji, jeżeli zostały osiągnięte cele, dla których została powołana
lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator określając przeznaczenie i zasady
wykorzystania majątku Fundacji.
§ 24.
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej
działalności za rok ubiegły.
§ 25.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

