FUNDACJA ALBERTICH

STATUT
I Postanowienia ogólne
1. „Fundacja Albertich”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie prawa polskiego oraz
postanowień niniejszego statutu
2. Fundacja została ustanowiona przez Muzeum w Wałbrzychu, zwane dalej Fundatorem,
reprezentowane przez Jacka Drejera, Dyrektora, aktem notarialnym przez notariusza Marię
Demską-Gnat w kancelarii notarialnej w Wałbrzychu przy ul. Konopnickiej 14 w dniu
26.02.2013 (repertorium A nr 1152/2013)
3. Siedzibą Fundacji jest Wałbrzych
4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony
5. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
6. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
7. Fundacja posiada osobowość prawną
8. Właściwym dla celów Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego
9. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji
10. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji
II Cele i zasady działania Fundacji
1. Celem Fundacji jest działalność na rzecz:
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
• krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
• nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
• integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
• podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
• mniejszości narodowych.
• osób niepełnosprawnych.
• osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie.
• rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
• promocji i organizacji wolontariatu.
• edukacji obywatelskiej
• aktywizacji obywateli w sprawach publicznych.
• tworzenia lokalnej infrastruktury dla działań obywatelskich.
• budowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
• wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego

oraz
• działalność charytatywna
2. Fundacja może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi,
prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów
statutowych.
3. Fundacja może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji
rządowej i samorządowej.
4. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
III Majątek i fundusze Fundacji
1. Majątek Fundacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Fundacji składają się:
• dotacje, granty, subwencje w tym z budżetu publicznego
• kontrakty, zlecenia usług,
• środki pochodzące z ofiarności prywatnej, spadków i zapisów
• wpływy z działalności statutowej,
• wpływów z loterii i zbiórek publicznych
3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów
4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność
statutową
5. Fundacja nie przyjmuje jakichkolwiek płatności w gotówce w kwocie równej lub
przekraczającej równowartość 15 tys. euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.
6. Przy ustalaniu równowartości w EURO, o której mowa w ust. 5, stosuje się średni kurs
Narodowego Banku Polskiego obowiązujący w dniu dokonania transakcji.

IV Władze Fundacji
1. Władzami Fundacji są:
• Rada Fundacji, zwana dalej Radą
• Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
2. Członkowie władz Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tych
organów
3. Fundacja może zwracać członkom organów Fundacji udokumentowane wydatki związane
z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym koszty podróży, w uzasadnionej
wysokości.

Rada Fundacji
1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji
2. Rada składa się z 3 do 5 członków
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator oraz nominuje jej Przewodniczącego.
Następnych członków Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołują
członkowie Rady Fundacji w drodze uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych
członków Rady Fundacji
4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą: pozostawać w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie
go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez
pozostałych członków Rady Fundacji
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
• dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady
• utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej
• śmierci członka
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie
8. Do zadań Rady należy:
• nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji
• ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie członkom
Zarządu absolutorium
• podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, połączeniu z inną Fundacją lub
o likwidacji Fundacji
9. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
• żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji
• żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień
• dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji
10. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
11. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu
lub Fundatora zgłoszony na piśmie
12. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego
13. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący
14. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem

Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę
Fundacji na trzyletnią kadencję
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedna kadencję
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
• złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji
• utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej
• śmierci członka Zarządu
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Rady
6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
7. Do kompetencji Zarządu należy:
• kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
• realizacja celów statutowych
• sporządzanie planów pracy i budżetu
• sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
• ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji
• podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
• przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
• składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu
• wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji
8. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji
9. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku
równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu
10. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji
V Uprawnienia Fundatora
1. W sytuacjach szczególnych, zwłaszcza nieuregulowanych postanowieniami statutu,
Fundator może odwołać Radę Fundacji lub poszczególnych jej członków. Może także
złożyć wniosek do Rady Fundacji o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jej członków

VI Sposób reprezentacji
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może
Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł wymagany jest podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa
VII Postanowienia końcowe
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje się na wniosek Zarządu Fundacji, za zgodą Rady
Fundacji
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja zastała ustanowiona,
określonych w akcie założycielskim
3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku
4. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu
5. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały, która w celu wywołania skutków
prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji
6. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach
VIII Postanowienia dodatkowe
1. Fundacja nie udziela pożyczek ani nie zabezpiecza swoim majątkiem zobowiązań:
• członków jej organów
• zatrudnionych przez nią pracowników
• osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, bądź z którymi
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami
bliskimi
2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku, w całości lub w części, na rzecz
członków organów Fundacji, zatrudnianych przez nią pracowników, osób bliskich członków
organów Fundacji lub jej pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to miałoby nastąpić bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków jej organów, jej
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
4. Fundacja nie może dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów, jej pracownicy lub ich osoby
bliskie

Wałbrzych, 27.02.2013

