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Załącznik do uchwały nr 6/2019 

STATUT 

Fundacji „LIDA”  

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Fundacja pod nazwą Fundacja „LIDA” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez 

Lidię Cichocką, Marikę Leśniewicz, Witolda Nowaka, Ewelinę Rapeła, Katarzynę 

Rejniak, Dorotę Sobieraj-Krawczyk, zwanymi dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym 

sporządzonym w dniu 25 maja 2015 roku przez Hannę Hauke notariusza                   

w Koninie, ul. 3 Maja 2, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 

roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 

 

§ 2 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Krągola. 

4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe                  

i czasowe placówki terenowe. 
 

§ 3 

Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.  
 

§ 4 

1. Fundacja posiada osobowość prawną.  

2. Nadzór nad fundacja sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego. 

 

§ 5 

1. Fundacja posiada indywidualny znak graficzny w postaci loga. 

2. Fundacja może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 
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3. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je 

wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym 

zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

 

Rozdział II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 6 

Celem Fundacji jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego                                 

i gospodarczego rozwoju lokalnego i regionalnego w zakresie działalności: 

innowacyjno-naukowej, rynku pracy, oświatowo-kulturalnej, ochrony zdrowia                         

i promocji zdrowego trybu życia, polityki społecznej oraz integracji społeczno-

gospodarczej.  

 

§ 7 

1. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc następujące działania w zakresie:  

a) działalności innowacyjno-naukowej: 

 propagowanie oraz wspieranie idei innowacji w społeczeństwie oraz 

gospodarce, 

 wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, m. in. poprzez wspieranie 

działań ułatwiających procesy powstawania i wdrażania nowych technologii 

i produktów innowacyjnych w różnych dziedzinach oraz poprzez wspieranie 

rozwoju sektora badawczo – rozwojowego, 

 działania na rzecz równego i swobodnego dostępu do informacji, 

 działania na rzecz technologii informacyjnych oraz społeczeństwa 

informacyjnego, 

 inspirowanie i promowanie działań proinnowacyjnych w różnych 

dziedzinach jako czynnika stymulującego wszechstronny rozwój, 

b) rynku pracy: 

 aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i pracujących, 

 rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, 

 kształcenie, reorientacja zawodowa oraz pomoc w pozyskiwaniu 

wykwalifikowanych kadr  na potrzeby rynku w regionie, 
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 wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu 

opieki nad małymi dziećmi, 

 doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów 

adaptacyjnych, 

 wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 

prozdrowotne. 

c) działalności oświatowo-kulturalnej: 

 działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, m. in. poprzez 

organizowanie kursów edukacyjnych, obozów sportowych oraz innych 

działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób starszych, 

 wspieranie edukacji ustawicznej osób dorosłych w tym bezrobotnych, kobiet 

i seniorów, 

 organizacja konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów zgodnych                            

z działalnością statutową Fundacji, 

 wspieranie edukacji wczesnoszkolnej (żłobki, przedszkola), 

 szeroko rozumiana działalność kulturalna, w tym działania na rzecz 

zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr 

kultury, 

 realizacja projektów służących wspieraniu rozwoju kompetencji 

kulturalnych. 

d) ochrony zdrowia i promocja zdrowego trybu życia: 

 wspieranie  rozwoju  profilaktyki,  lecznictwa  i rehabilitacji medycznej oraz 

kształtowania postaw prozdrowotnych, 

 wspieranie działań mających na celu doskonalenie i podnoszenie 

kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia, 

 promocja zdrowia i zdrowego trybu życia oraz działalność na rzecz 

upowszechniania aktywnego wypoczynku 

 działania mające na celu popularyzację turystyki i krajoznawstwa,  

e) polityki społecznej: 

 promowanie, wspieranie i rozwój ekonomii społecznej, 

 wsparcie i aktywizacja osób starszych, 
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 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin poprzez 

prowadzenie rehabilitacji, szkoleń i warsztatów, itp., 

 działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 

i ochrony praw dziecka, 

 promocja i organizacja wolontariatu. 

f) integracji społeczno-gospodarczej: 

 wspieranie zasad zrównoważonego rozwoju, 

 podejmowanie różnorodnych działań mających na celu włączenie się 

środowiska lokalnego w proces integracji, 

 rozwój obszarów wiejskich, 

 rozwijanie i umocnienie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie               

w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

 działalność na rzecz organizacji realizujących zadania publiczne 

wymienione w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie m. in. 

poprzez udzielanie dotacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków na realizację 

zadań, 

 wspieranie podmiotów w zakresie tworzenia analiz, strategii, ekspertyz                   

i innych dokumentów, 

 wszechstronna działalność na rzecz promocji i upowszechniania wiedzy na 

temat Unii Europejskiej, jej funkcjonowania i funduszy (w tym  promowanie    

i przekazywanie wiedzy na temat pozyskiwania środków europejskich),  

 prowadzenie społecznych kampanii informacyjnych. 

2. Działania wskazane powyżej będą realizowane we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego, ich związkami oraz ich 

społecznościami lokalnymi. 

3. Cele statutowe fundacji mogą być realizowane w formie odpłatnej i nieodpłatnej.  

4. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała                         

z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów 

statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, 
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częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy                            

w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.  

5. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach 

zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub 

tożsamych z celem Fundacji.  

 

Rozdział III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 8 

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa 

nabyte przez Fundację.  

2. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 600,00 złotych 

(sześćset złotych) wniesionych przez Fundatorów. 

3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą 

pochodzić z:  

a) darowizn, spadków, zapisów, 

b) dotacji, subwencji osób prawnych i JST, 

c) dochodów ze zbiórek publicznych, 

d) funduszy pomocowych Unii Europejskiej i innych funduszy zagranicznych, 

e) odsetek i depozytów bankowych, 

f) odpłatnej działalności pożytku publicznego, 

g) innych źródeł, dopuszczalnych w polskim systemie prawa. 

4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na 

działalność statutową. 

5. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub 

subwencji, jednorazowej lub łącznej, w znaczącej kwocie w zł lub innej walucie 

uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Darczyńca, 

przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być 

przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może 

nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy 

przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy 
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określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel 

statutowy.  

5. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:  

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji                         

w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz 

osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji 

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 zwane dalej „osobami bliskimi”,  

b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub 

pracowników Fundacji 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) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub 

pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż                        

w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio 

związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,  

d) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,                        

w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji 

oraz ich osoby bliskie.  

 

§ 9 

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach 

obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. 

 

§ 10 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja może zacząć prowadzić 

działalność gospodarczą po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, podjęcie 

działalności gospodarczej zostanie zorganizowane zgodnie z obowiązującym 

prawem. 
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Rozdział IV 

ORGANY FUNDACJI 

 

§ 11 

Organy fundacji stanowią: 

1. Zarząd, 

2. Rada Fundacji. 

 

§ 12 

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch członków: Prezesa i Wiceprezesa 

powoływanych przez Radę Fundacji  na czteroletnią kadencję. 

2. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatorów w drodze uchwały. 

3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, odwołania uchwałą 

Rady lub na skutek śmierci.  

4. Uzupełnienie składu Zarządu należy do kompetencji Rady Fundacji. 

5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

6. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących 

Fundacji, z wyjątkiem zastrzeżonych dla Rady Fundacji, a w szczególności: 

a) administrowanie majątkiem Fundacji, 

b) realizacja celów statutowych, 

c) składanie wniosków do Rady Fundacji o zmianę Statutu, 

d) opracowywanie i realizacja rocznych i wieloletnich programów działania 

Fundacji, 

e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 

f) określanie struktury organizacyjnej Fundacji, 

g) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagrodzeń oraz 

innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących     

z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych, 

h) uchwalanie aktów wewnętrznych i regulaminów Fundacji, 

i) powoływanie gremiów opiniodawczo-doradczych, stałych i doraźnych,                   

w związku z realizacją poszczególnych programów, 
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6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz na kwartał. Posiedzenie zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie 

pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

7. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych  

w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. 

8. W sprawach ze stosunku pracy Fundację reprezentuje Prezes Zarządu lub 

Wiceprezes Zarządu. 

9. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów. 

10. Zarząd co roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie roczne sprawozdania                

z działalności. 

11. Umowę o pracę z Prezesem Zarządu podpisuje Wiceprezes,                                   

a z Wiceprezesem Zarządu – Prezes. 

 

§ 13 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym i składa się z 3 do 6 

członków, w tym z Przewodniczącego i jego Zastępcy. 

2. Kadencja Rady Fundacji trwa cztery lata. 

3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy. Fundatorzy mogą 

powołać w skład Rady Fundacji kolejnych członków.  

4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę. 

5. Przewodniczący i pozostali członkowie Rady mogą być odwołani przez Radę 

zwykłą większością w obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji 

przed końcem kadencji w następujących przypadkach: 

a) wniesienia wniosku o odwołanie przez ministra właściwego, 

b) złożenia rezygnacji, 

c) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Rady przez kolejne 

3 posiedzenia, 

d) działania w sposób niezgodny z celem i statutem Fundacji, 

e) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.  

6. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia, o ile nie wynika ze złożonej 

rezygnacji. 
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7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji                        

w Zarządzie. 

8. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady 

Fundacji z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na pół roku albo w okresach 

krótszych na żądanie ministra właściwego, na wniosek Zarządu lub co 

najmniej 1/4 członków Rady. 

9. Ustalenia Rady zapadają w formie uchwał. Dla ważności uchwały wymagana 

jest zwykła większość głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. 

Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący i protokolant. 

10. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

a) nadzór nad działalnością Fundacji, 

b) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

c) powoływanie i odwoływanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, 

d) przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu,  

e) nadzorowanie i dokonywanie oceny pracy Zarządu,  

f) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się z inną fundacją, 

likwidacji Fundacji, jak też przystąpienia Fundacji do innych osób 

prawnych, co może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

g) wprowadzanie zmian w statucie Fundacji. 

11. Czynności w imieniu Rady dokonuje Przewodniczący bądź jego Zastępca. 

 

Rozdział V 

GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI 

 

§ 14 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie                             

z obowiązującymi przepisami. 

2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania 

określają regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji. 
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Rozdział VI 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 15 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada. Zmiany statutu mogą dotyczyć 

rozszerzenia celów określonych w akcie założycielskim.  

 

§ 16 

1. Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadkach wskazanych w ustawie podejmuje 

Rada Fundacji. 

2. Likwidację przeprowadza wyznaczony przez Radę Fundacji likwidator. 

3. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe 

Fundacji. 

 

 

 

 

 

      


