
 

 

 

Statut 
Wrocławskiej Fundacji 

Edukacji Europejskiej 

i Współpracy Międzynarodowej 
 

 

- tekst jednolity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław 2010 



 2 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1
1
 

1.  Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i  Współpracy 

Międzynarodowej „FREYA”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona 

przez Fundatora – Założyciela Pana Marka Morynia aktem 

notarialnym sporządzonym w dniu 23  kwietnia 2007r. przez 

notariusza Roberta Bronsztejna, funkcjonuje w oparciu o 

przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. –o fundacjach (Dz. U. 

z 1991r., Nr 46, poz. 203) oraz postanowieniach niniejszego 

Statutu ustanowionego przez Fundatora – Założyciela. Do 

Fundacji zastosowanie mają także przepisy wynikające z ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003r. – o działalności pożytku pub licznego i 

o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). 

2. Fundacja może używać skrótu Fundacja Freya.  

§ 2 

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.  

§ 3 

Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, lecz dla 

lepszej realizacji swoich celów Fundacja może podejmować 

działania poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym 

polskim i międzynarodowym porządkiem prawnym.  

§ 4 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

§ 5 

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i  filie. 

                                                 
1
 §1 Statutu zmieniony Uchwałą Zarządu Fundacji z dn. 9.02.2010 r. 

w sprawie nadania skrótu Fundacji oraz zmiany Statutu Fundacji, która 

weszła w życie dnia 10.03.2010 r. 
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ROZDZIAŁ II 

Majątek 

§ 6 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w 

wysokości - jednego tysiąca pięciuset złotych, a także środki w 

postaci - nieruchomości, ruchomości oraz środków finansowych 

nabytych przez Fundację w  toku jej działania.  

2. Środkami finansowymi są:  

1) dotacje, subwencje, darowizny, spadki oraz zapisy;  

2) dochody pochodzące ze zbiórek publicznych i imprez 

publicznych; 

3) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji; 

4) odsetki od wkładów na rachunkach bankowych, środki z 

kredytów i pożyczek; 

5) dochody z innych źródeł, w tym dotacje z  budżetu państwa 

oraz budżetów innych podmiotów publicznych, a  także 

z funduszy zagranicznych i instytucji wspierających 

organizacje pozarządowe ze względu na cele Fundacji;  

6) część lub całość odpłatnej działalności Fundacji;  

7) oraz inne źródła prawnie dozwolone.  

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Decyzję 

o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez Fundację 

podejmuje Zarząd.  

4. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację jej celów 

statutowych oraz na pokrycie kosztów utrzymania Fundacji.  

5. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków 

i zapisów mogą być przeznaczone wyłącznie na cele wymienione 

w ust. 4, chyba, że ofiarodawcy określili konkretny cel, na jaki 

mają  zostać wykorzystane.  

§ 7 

Za podjęte działania Fundacja odpowiada całym swoim 

majątkiem.  
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ROZDZIAŁ III 

Cele, zasady oraz formy i zakres działania Fundacji 

§ 8 

Celem Fundacji jest:  

1) działalność na rzecz międzynarodowej integracji społeczno -

kulturowej; 

2) inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy 

międzynarodowymi organizacjami młodzieżowymi;  

3) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami i narodami;  

4) podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci, 

młodzieży i dorosłych;  

5) promocja i organizacja wolontariatu; 

6) promocja Wrocławia jako miasta spotkań młodych ludzi, w 

myśl idei miasta otwartego i  przyjaznego. 

§ 9 

Fundacja realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi środkami, 

a w szczególności poprzez:  

1) organizowanie konferencji, spotkań i zjazdów; 

2) organizowanie obozów, biwaków, wycieczek, rajdów oraz 

innych form wypoczynku; 

3) organizowanie warsztatów oraz kursów;  

4) organizowanie konkursów oraz zawodów sportowych;  

5) prowadzenie akcji publikacyjnych i  szkoleniowych; 

6) zorganizowanie i prowadzenie centrum informacji dla 

studentów z zagranicy; 

§ 10 

Fundacja może przedsięwziąć dalsze działania, jakie uzna za 

potrzebne dla osiągnięcia celu Fundacji.  

§ 11 

Działania Fundacji są prowadzone zgodnie z  przepisami prawa 

obowiązującego na terenie Rzeczpospoli tej Polskiej i w 

szczególności ewidencjonowane zgodnie z przepisami 

dotyczącymi rachunkowości.  
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§ 12 

Fundacja dąży wyłącznie i  bezpośrednio do realizacji celów 

pożytku publicznego zgodnie z  ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 - 

o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  

(Dz. U. Nr, 96, poz. 873), a w szczególności art. 3, 4, 20, 21 tej 

ustawy. 

§ 13 

Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań 

majątkiem Fundacji w  stosunku do jej Fundatora, 

darczyńców, członków organów lub pracowników  Fundacji, 

a także osób, z którymi wyżej wymienione osoby pozostają 

w związku małżeńskim  

lub 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”;  

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz osób 

wymienionych w pkt 1, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie  

to nastąpi bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz osób 

wymienionych w pkt 1,  

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba 

że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego 

celu Fundacji; 

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od 

Fundatora lub darczyńców, członków organów lub od 

pracowników fundacji i ich osób bliskich oraz od 

podmiotów, w których te osoby uczestniczą.  
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ROZDZIAŁ IV 

Organy Fundacji 

§ 14 

Organami władz Fundacji są:  

1) Rada Fundacji; 

2) Zarząd. 

§ 15 

Rada Fundacji jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlega 

mu w zakresie wykonywania nadzoru i  kontroli, a członkowie 

Rady Fundacji: 

1) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

z winy umyślnej;  

2) nie mogą być jednocześnie z członkami Zarządu Fundacji w 

stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub  o podległości 

z tytułu zatrudnienia;  

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkc ji zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie 

wyższej niż wynagrodzenie określone w art.  8 pkt. 8 ustawy 

z dnia 3 marca 2000r. –o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.  U. nr 26, poz. 306, 

z 2001r. z późniejszymi zmianami).  

Rada Fundacji 

§ 16 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolującym i opiniującym działania 

Zarządu. 

2. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech osób; 

3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. 

Następnych członków      Rady Fundacji w miejsce osób, które przestały 

pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia  

jej składu powołuje swoją decyzją Rada Fundacji; 

4. Fundator również może zostać członkiem Rady Fundacji, po 

spełnieniu jednak warunków określonych w § 15; 

5. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego; 
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6. Fundator może odwołać członka Rady Fundacji, w sytuacji gdy jego 

działania  

lub zachowanie jest niezgodnie z celami Fundacji lub działają na jej 

niekorzyść.  

§ 17 

Do kompetencji Rady Fundacji należy:  

1) powoływanie i odwoływanie Zarządu w całości lub 

poszczególnych jego członków;  

2) zatwierdzanie programów działania Fundacji;  

3) zatwierdzanie sprawozdań z  działalności Fundacji oraz 

udzielanie absolutorium Zarządowi;  

4) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd;  

5) zatwierdzanie uchwał Zarządu dotyczących zmiany statutu; 

6) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzj i 

o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji. 

§ 18 

1. Posiedzenie Rady Fundacji odbywają się przynajmniej raz na 

rok. 

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący 

z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Fundacji, 

w tym przypadku posiedzenie powinno być zwołane w terminie 

do 30 dni. Niedopełnienie tego obowiązku może być podstawą 

do odwołania Przewodniczącego z pełnionej funkcji.  

3. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć 

członkowie Zarządu.  

§ 19 

1. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej dwóch członków.  

2. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego. 

Zarząd 

§ 20 

1. Zarząd składa się z minimum jednej a maksimum pię ciu osób. 

Członków Zarządu wybiera Rada Fundacji.  

2. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. 

Fundator także powołuje pierwszego Prezesa i w razie uznania 
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Wiceprezesa Zarządu. Następnych członków Zarządu w miejsce 

osób, które przestały pełnić tę funkcję lub po zakończeniu 

kadencji powołuje Rada Fundacji;  

3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat od dnia powołania przez Radę 

Fundacji i liczona jest wspólnie dla całego składu Zarządu. 

Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie  

na to stanowisko. 

4. Członkiem Zarządu może również zostać Fundator.  

5. Zarząd wybiera spośród swego grona Prezesa Fundacji, 

a także może wybrać Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika 

Fundacji. 

§ 21 

1. Każdy członek Zarządu może w dowolnej chwili zrezygnować 

z tego stanowiska przedstawiając swoją decyzję na piśmie 

Radzie Fundacji. 

2. Rada Fundacji może w każdej chwili wybrać dodatkowego 

członka Zarządu, pamiętając jednak, aby nie przekroczyć liczby 

wskazanej w § 20 ust. 1. Kadencja nowo wybranego członka 

Zarządu trwa do momentu upływu kadencji pozostałych jego 

członków. 

§ 22 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i  odpowiada za 

realizację jej statutowych celów oraz reprezentuje Fundację na 

zewnątrz.  

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji 

lub Wiceprezes, jeśli został wybrany.  

3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie 

rozporządzania majątkiem Fundacji lub zaciągania zobowiązań 

do kwoty 5 000,00zł może składać każdy członek Zarządu lub 

osoba upoważniona na piśmie przez Prezesa Fundacji.  

4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w  zakresie 

rozporządzania majątkiem Fundacji lub zaciągania zobowiązań 

przekraczających kwotę 5  000,00zł składa dwóch członków 

Zarządu (w tym Prezes lub Wiceprezes).  

§ 23 

Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Prezes, a 

w razie jego nieobecności W iceprezes, albo osoba wyznaczona 

przez Prezesa. Posiedzenia Zarządu zwoływane  
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są przez Prezesa z własnej inicjatywy, bądź na wniosek dwóch 

członków Zarządu.  

§ 24 

Do kompetencji Zarządu należy:  

1) opracowywanie rocznych i wieloletnich p rogramów 

działalności Fundacji oraz rocznych planów finansowych;  

2) prowadzenie wszystkich spraw majątkowych Fundacji;  

3) zatrudnianie pracowników i  pozostałe sprawy pracownicze;  

4) opracowywanie sprawozdań z  działalności Fundacji;  

5) powoływanie oddziałów filii i  przedstawicielstw; 

6) powoływanie ekspertów, zespołów roboczych i kontrolnych 

oraz zlecanie im przeprowadzenia ocen, badań i  kontroli 

poszczególnych dziedzin działalności Fundacji, jeśli uzna, że 

istnieje taka potrzeba; 

7) wykonywanie innych prac zleconych przez Fundację;  

8) podejmowanie uchwał w sprawie:  

a) rozpoczęciu działalności gospodarczej,  

b) zmian statutu Fundacji,  

c) połączenia się Fundacji z  inną osobą prawną,  

d) likwidacji Fundacji i przeznaczeniu pozostałego po jej 

likwidacji majątku;  

9) podejmowanie i realizacja wszelkich uchwał, które nie są 

zastrzeżone dla innych organów Fundacji.  

§ 25 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy jego członków (w  tym Prezesa lub 

Wiceprezesa jeśli został powołany), o  ile statut nie stanowi 

inaczej. 
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ROZDZIAŁ V 

Zmiana statutu 

§ 26 

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów 

Fundacji. 

§ 27 

Decyzję co do zmiany statutu podejmuje jednomyślnie Zarząd 

Fundacji w obecności wszystkich jego członków, przy czym 

zatwierdzić ją musi Rada Fundacji.  
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ROZDZIAŁ VI 

Likwidacja fundacji i postanowienia końcowe 

§ 28 

1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego 

realizowania swoich celów.  

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w  jego wyniku mogłyby 

ulec istotnej zmianie cele Fundacji.  

3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze 

jednomyślnej uchwały w obecności wszystkich jego członków, 

przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę 

Fundacji. 

§ 29 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów , dla 

których została powołana lub w przypadku wyczerpania się  jej 

środków finansowych i majątku.  

2. Likwidację Fundacji przeprowadza Likwidator wyznaczony 

przez Radę Fundacji, któremu przysługują prawa i obowiązki 

Zarządu. 

3. Z chwilą powołania Likwidatora, Zarząd ulega rozwiązaniu.  

4. W razie likwidacji Fundacji jest ona zobowiązana do 

niezwłocznego przekazania niewykorzystanych środków 

finansowych pochodzących z publicznych zbiórek na rzecz 

organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność 

statutową w tym samym lub zbliżonym zakresie wyznaczonej 

przez Radę Fundacji.  
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