Statut (tekst jednolity)
Fundacji Wioski Franciszkańskiej
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§l
Fundacja pod nazwą „Fundacja Wioski Franciszkańskiej" zwana dalej „Fundacją”,
ustanowiona przez Guy Eliata i Bernadette Cordon de Lichtbuer, zwanych dalej
„Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze
dnia 11.06.1997 roku repertorium A nr 2818/1997, działa na podstawie przepisów ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego
statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji są Janice (gmina Lubomierz, woj. dolnośląskie).
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§5
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.
§6
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.
§7
1. Fundacja została powołana do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rzecz
ogółu społeczności i jest to jej wyłączną działalnością zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.
873).
2. Działalność pożytku publicznego, której zakres został opisany w § 9, może być prowadzona
w formie odpłatnej i nieodpłatnej.
Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§8
Celem Fundacji jest utworzenie i prowadzenie ośrodka zwanego „ wioską franciszkańską”,
który będzie miejscem doświadczenia życia w duchu św. Franciszka z Asyżu oraz miejscem
podejmowania konkretnych działań charytatywnych, społecznych, ekologicznych,
edukacyjnych i wychowawczych wobec różnych osób i grup społecznych szczególnie zaś
wobec najuboższych.
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§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych, kulturalnych i opiekuńczo
wychowawczych w duchu chrześcijańskim i franciszkańskim;
2. prowadzenie działalności charytatywnej jako służby dla najuboższych oraz pomoc i
wspieranie takiej działalności prowadzonej przez innych, głównie przez Młodzież
Franciszkańską i Franciszkański Zakon Świeckich;
3. organizowanie kursów i dokształceń o tematyce życia duchowego oraz o tematyce
społecznej i ekologicznej;
4. prowadzenie działalności redakcyjnej i wydawniczej szerzącej idee Fundacji;
5. wspieranie rodziny w trudnej sytuacji materialnej, wychowawczej, społecznej oraz
patologicznej;
6. prowadzenie działalności profilaktycznej przeciwdziałającej patologiom społecznym;
7. organizowanie ruchu społecznego wokół idei Fundacji;
8. współpracę z innymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.
§ 10
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz
osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
§ 11
Działalność Fundacji jest oparta na wartościach chrześcijańskich i franciszkańskich.
§ 12
Za zgodą władz Kościoła Rzymskokatolickiego Fundacja może mieć Asystenta Duchowego.
Asystencja duchowa obejmuje sprawy życia religijnego i wewnętrznego członków Rady i
Zarządu oraz pracowników i wolontariuszy.
§ 13
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji, pracowników lub wolontariuszy
Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, pracownicy lub
wolontariusze 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”,
2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu
Fundacji, pracowników lub wolontariuszy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji,
pracowników lub wolontariuszy 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,
4. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, pracownicy lub wolontariusze Fundacji oraz
ich osoby bliskie.
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Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§14
Majątek początkowy Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2.000 zł.
§15
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§16
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. subwencji osób prawnych,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5. dochodów z odpłatnej działalności statutowej.
§17
Dochody pochodzące z darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§18
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji,
jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 2.000 zł lub, gdy idzie o osoby
zagraniczne, 1.000 dolarów USA, uzyskują, o ile wyraża stosowne życzenie, w formie
pisemnej, tytuł sponsora Fundacji.
§19
Tytuł sponsora ma charakter osobisty.
§20
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.
§ 21
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§22
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.
§23
1. Rada Fundacji składa się z 3-7 osób.
2. Na miejsce osób, które przestały pełnić funkcje członków Rady Fundacji, Rada może
powołać nowe osoby swoją decyzją.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w
wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.
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§24
Rada podejmuje działalność, jeśli w jej pracach może brać udział co najmniej 50 %
powołanych członków.
§25
Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniotwórczych i nadzorczych.
§26
Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady
Fundacji.
§27
Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
§28
W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
§29
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków
obecnych, z tym, że wymagana jest obecność przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
§30
Do Rady należy:
1.
występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2.
opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
3.
powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
4.
powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu
5.
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
6.
rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
7.
podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie Fundacji oraz jej likwidacji,
8.
podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Fundacji,
9.
zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Fundacji,
10. występowanie do władz Kościoła Rzymskokatolickiego o Asystenta Duchowego.
§ 31
Członkowie Rady Fundacji:
1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot
uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.
§32
1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób i jest powoływany na 3 letnią kadencję przez Radę
Fundacji z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołują Fundatorzy.
2. Uchwała w sprawie powołania Zarządu może być podjęta za zgodą przynajmniej 2/3
członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu.
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3. Odwołanie Zarządu lub każdego z jego członków może nastąpić w każdym czasie, za zgodą
przynajmniej 2/3 członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Rada Fundacji powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu Fundacji.
§33
Strukturę organizacyjną i formę działania Zarządu określa Regulamin Organizacyjny Fundacji.
§34
Do Zarządu należy podejmowanie we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
Rady Fundacji.
§35
Zarząd w szczególności:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
5. ustala regulamin Biura Fundacji,
6. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
7. powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska
kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych w Fundacji,
8. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na
wynagrodzenia i na nagrody dla pracowników Fundacji,
9. składa roczne sprawozdanie z działalności Radzie Fundacji.
§36
Zarząd może powołać jako swoje ciał doradcze, Komisję Programową, złożoną z twórców
skupionych wokół idei Fundacji.
§37
Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani i nagradzani przez
Radę Fundacji.
§38
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały
wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa
Fundacji.
§39
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub
wiceprezes Fundacji.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba
upoważniona przez Zarząd.
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Rozdział V
ZMIANA STATUTU
§40
Zmiana statutu nie może dotyczyć celu Fundacji.
§41
Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały, podjętej
za zgodą przynajmniej 2/3 powołanych członków Rady Fundacji.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§42
Dla efektywniejszego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§43
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§44
Decyzję w przedmiocie połączenia fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały
podjętej za zgodą 2/3 powołanych członków Rady Fundacji.
§45
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się środków finansowych i majątku.
§46
Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały, przy czym
uchwała ta wymaga zgody 2/3 powołanych członków Rady Fundacji.
§ 47
Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na rzecz,
wskazanych przez Radę Fundacji, innych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
fundacji o celach zbliżonych do celów Fundacji.
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