STATUT
Fun da cji SIM PL ICITY
na rz ecz integ racj i międzykul turowe j o raz rozwo ju wymiany info rmac ji
z siedzibą we W roc ł awi u

1.

2.
3.

§1
Bolesław Kozik, zwany dalej “Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym, spisanym w dniu 07 października
2008r. w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Szyszko we Wrocławiu, przy ulicy Michała Bałuckiego 4 lokal nr 2,
Fundację o nazwie: „Fundacja SIMPLICITY na rzecz integracji międzykulturowej oraz rozwoju wymiany
informacji”, zwaną w dalszej części statutu “Fundacją”.
Fundacja może używać skróconej nazwy: ”Fundacja SIMPLICITY” oraz nazwy w wersji angielskiej: “The
SIMPLICITY Foundation for better information exchange & intercultural community building”.
Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach
(tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2

1.
2.

Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3
Celem Fundacji jest:
a. popieranie wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej, w szczególności we Wrocławiu oraz na
Dolnym Śląsku, zwłaszcza w zakresie działalności kulturalnej, informacyjnej, społecznej, naukowej i
oświatowej, na rzecz zbliżania ludzi, wspólnot i narodów,
b. prezentacja i promocja Wrocławia, lokalnej kultury oraz środowisk i wydarzeń artystycznych pośród
lokalnej społeczności oraz cudzoziemców przebywających w Polsce oraz poza jej granicami,
c. prezentacja i promocja polskich miejscowości, polskiej kultury oraz polskich środowisk i wydarzeń
artystycznych pośród cudzoziemców przebywających w Polsce oraz poza jej granicami,
d. prezentacja i promocja zagranicznych miejscowości, zagranicznej kultury oraz zagranicznych
środowisk i wydarzeń artystycznych we Wrocławiu i innych miejscach w Polsce,
e. pomoc cudzoziemcom przebywającym w Polsce, a zwłaszcza we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, w
nauce i przyswojeniu lokalnej kultury, a także wsparcie ich pobytu, funkcjonowania oraz integracji, w
możliwie najszerszym zakresie,
f. stworzenie platformy dla międzynarodowej promocji lokalnej oraz ogólnopolskiej kultury oraz
środowisk i wydarzeń artystycznych.
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§ 4
Fundacja będzie realizować cele statutowe poprzez:
a. organizację wydarzeń kulturalnych,
b. promowanie wydarzeń kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem promowania lokalnych
wydarzeń kulturalnych zainteresowanym cudzoziemcom oraz zagranicznym wspólnotom,
c. organizowanie szkoleń, kursów, konferencji oraz warsztatów dla lepszej wymiany kulturowej oraz
informacyjnej, w szczególności pomiędzy polskimi i zagranicznymi osobami oraz wspólnotami,
d. rozwój oraz organizację przepływu informacji, a także inne usługi dla wspierania kontaktów
międzyludzkich na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym,
e. prowadzenie działalności informacyjnej, m.in. poprzez prowadzenie działalności wydawniczej,
f. tworzenie projektów, zdobywanie środków finansowych na ich realizację oraz ich realizacja,
g. pomoc w zdobywaniu wsparcia finansowego dla innych podmiotów działających zgodnie z celami
Fundacji, m.in. poprzez przygotowanie projektów oraz ich obsługę,
h. koordynowanie i ułatwianie kontaktów między zainteresowanymi cudzoziemcami oraz członkami
społeczności lokalnej, w szczególności, w celu polepszenia funkcjonowania cudzoziemców w
najbliższym środowisku, podczas pobytu w Polsce,
i.
działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji
pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach
życia społecznego,
j.
działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem,
k. tworzenie i obsługę stron internetowych,
l.
produkcję multimedialną,
m. rozwój baz danych służących kontaktowaniu się zainteresowanych osób i wspólnot,
n. tłumaczenia,
Fundacja będzie realizować cele statutowe także wpierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) inne
organizacje i instytucje prowadzące działalność zgodną z celami statutowymi Fundacji.
W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do
postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w
charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach
prawa.
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§ 5
Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz inne aktywa nabyte przez Fundację.
Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych.
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:
a. funduszu założycielskiego,
b. darowizn, subwencji, funduszy oraz spadków krajowych i zagranicznych,
c. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
d. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
e. odsetek i depozytów bankowych,
f. dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
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
określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a. 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,
b. 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,
c. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 6
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach
zgodnie z przepisami polskiego prawa.
§ 7
Fundacja nie będzie prowadzić działalności gospodarczej.
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§ 8
Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd
Zarząd Fundacji składa się z dwóch członków powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję –
Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
§ 9
Zarząd kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
b. uchwalanie rocznych planów finansowych,
c. uchwalanie regulaminów,
d. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
e. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich
tworzeniu,
f. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.
Zarząd podejmuje decyzje jednomyślnie, w przypadku rozbieżności głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań
Fundacji, m.in. do kierowania odrębnymi projektami.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać także pełnomocnik ustanowiony przez Zarząd.
Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest sporządzać Roczne Sprawozdanie z działalności
Fundacji.
Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich
zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
§ 10
Członkowi Zarządu przysługuje od Fundacji wynagrodzenie i zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji.
Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, ustala pełnomocnik ustanowiony przez Fundatora, który
ponadto będzie uprawniony do zawierania wszelkich umowy pomiędzy członkami Zarządu a Fundacją.

§ 11
Do zadań Fundatora należy w szczególności:
a. nadzór nad działalnością Fundacji,
b. powoływanie i odwoływanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
c. powołanie pełnomocnika do ustalania wynagrodzenia członków Zarządu oraz zawierania umów
pomiędzy Fundacją, a członkami Zarządu,
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d.

ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom
Zarządu absolutorium.

§ 12
Zmian w statucie Fundacji może dokonać Zarząd za zgodą Fundatora.
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§ 13
Zarząd może podjąć uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została
ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
Jeżeli Zarząd w uchwale, o której mowa powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza
Zarząd.
Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku
publicznego innym organizacjom działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe
zbliżone są do celów Fundacji.

Wrocław, 07 listopada 2008r.

__________________________________
Fundator - Bolesław Kozik
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