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STATUT FUNDACJI  
WARSZTAT ZMIANY 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§1 
 

Fundacja Warsztat Zmiany  została ustanowiona przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych, zwane dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej 

Marek Krull – Notariusz w Elblągu  w dniu 7 lipca 2014 roku, Rep. A numer:3659/2014., 

 
 

§ 2 
1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Warsztat Zmiany; zwana jest w dalszej części Statutu „Fundacją”. 
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, 

poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu. 

 
§ 3 

1. Siedzibą Fundacji jest Olsztyn. 
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego. 
3. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie 

z obowiązującym porządkiem prawnym. 
 

§ 4 
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów 
statutowych. 

 
§ 5 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej. 
 

§ 6 
Czas istnienia Fundacji jest nieokreślony. 
 
 
 

Rozdział II 
Cele i sposoby realizacji 

 
§ 7 

1. Głównym celem Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych w wymiarze społecznym i 
gospodarczym. 
2. Celami Fundacji są:  

a. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju lokalnego, 
b. rozwój społeczności lokalnych, 
c. wspieranie oddolnych inicjatyw, kreowanie aktywności obywatelskiej, 
d. budowanie i wspieranie partnerstw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, 
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e. wspieranie nauki i edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, 
f. rozwój ekonomii społecznej, 
g. wspieranie przedsiębiorczości i zawodowego potencjału mieszkańców, 
h. wspieranie działań aktywizujących osoby i grupy defaworyzowane, 
i. pomoc społeczna, działania na rzecz grup defaworyzowanych, 
j. promowanie, podejmowanie i animowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych, 
k. wspieranie i inicjowanie działalności artystycznej i kulturalnej, 
l. animacja kulturalna i społeczna, 
m. wspieranie rozwoju kapitału społecznego, 
n. podnoszenie poziomu partycypacji publicznej,  
o. diagnozowanie problemów lokalnych, rozwój mechanizmu konsultacji społecznych, zwiększanie 

zainteresowania i zaangażowanie obywateli w życie publiczne, 
p. podejmowanie działań w zakresie innowacji społecznych, 
q. rewitalizacja społeczna, 
r. wspieranie zrównoważonego rozwoju,  
s. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 
t. wspieranie współpracy międzynarodowej w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, 

partycypacji publicznej, ekonomii społecznej i włączenia społecznego grup defaworyzowanych, 
u. wspieranie działalności naukowej i edukacyjnej, 
v. wspieranie wolontariatu, 
w. wspieranie inicjatyw sąsiedzkich i grup nieformalnych. 

 
§ 8 

1. Dla realizacji celów statutowych obejmujących działalność pożytku publicznego Fundacja może 
prowadzić następującą nieodpłatną działalność: 

a. prowadzenie biur i inkubatorów, 
b. prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej, 
c. organizowanie pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań i wizyt studyjnych, 
d. podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej, 
e. doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące pracy lub też chcące 

ją zmienić, 
f. współpraca z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, 

stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi, 
g. diagnoza i prowadzenie stałego rozpoznawania potrzeb środowisk lokalnych pod kątem działań 

animacyjnych, szkoleniowych, doradczych, informacyjnych itd., 
h. sporządzanie ekspertyz, raportów, analiz i innych opracowań, 
i. organizowanie, prowadzenie i finansowanie prac naukowo-badawczych, 
j. realizacja projektów w oparciu o pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z 

programów i funduszy Unii Europejskiej oraz z innych źródeł pomocowych dla realizacji celów 
statutowych Fundacji, 

k. finansowanie działań innych organizacji pozarządowych,  
l. wspieranie, inicjowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów 

Fundacji. 
 

2. Dla realizacji celów statutowych obejmujących działalność pożytku publicznego Fundacja może 
prowadzić następującą odpłatną działalność: 

a. organizowanie pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań i wizyt studyjnych, 
b. podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej, 
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c. doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące pracy lub też 
chcące ją zmienić, 

d. sporządzanie ekspertyz, raportów, analiz i innych opracowań, 
e. organizowanie, prowadzenie i finansowanie prac naukowo-badawczych, 
 

 
Rozdział III 

Majątek Fundacji 
 

§ 9 
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski  oraz środki finansowe, prawa majątkowe, 

nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.  
2. Fundusz Założycielski składa się ze środków finansowych w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) zł. 
3. Fundacja może czerpać dochody także z następujących źródeł: 

a. darowizn osób fizycznych i prawnych oraz organizacji komitetów dobroczynnych, tak z kraju, jak 
i z zagranicy, 

b. dotacji i grantów, 
c. spadków i zapisów, 
d. zbiórek i imprez publicznych, 
e. majątku ruchomego i nieruchomości,  
f. działalności odpłatnej i inwestycyjnej Fundacji prowadzonej zgodnie ze Statutem. 

 
§ 10 

Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celu statutowego. Z Funduszu 
Założycielskiego Fundacja przeznacza 100% kwoty na działalność statutową. 
 

§ 11 
Zarządzając majątkiem Fundacji zabrania się: 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 
członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz 
pracownicy organizacji, pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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 
zwanymi dalej „osobami bliskimi”, 

b. przekazywania na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników 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. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich 
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie 
bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji 
lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich 
lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
Rozdział IV 

Działalność gospodarcza  
 

§ 12 
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących 
realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.  
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Rozdział V 
Organy Fundacji 

 
§ 13 

Organami Fundacji są: 
a. Zarząd Fundacji. 
b. Rada Programowa Fundacji, zwana w dalszej części Radą. 

 
§ 14 

Zarząd Fundacji 
 
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością. 
2. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 3 osób powoływanych i odwoływanych przez członków Rady na czas 

nieokreślony. 
3. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu. 
4. Prezes Zarządu reprezentuje Fundację na zewnątrz.  
5. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Rady. 
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą  rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. 
 

§ 15 
1. Do wyłącznej kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

a. uchwalanie programów działania Fundacji i planów ich realizacji, 
b. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i udzielanie pełnomocnictw, 
c. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji, 
d. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, 
e. uchwalanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności 

Fundacji, 
f. decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji i ustalanie liczby stałych pracowników, 
g. ustalenie podziału pracy między członkami Zarządu. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w 
przypadku braku takiej możliwości – do rąk własnych za potwierdzeniem otrzymania lub listem 
poleconym nadanym, na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem. 

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków Zarządu. 
W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 
§ 16 

Sposób reprezentacji Fundacji 
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych składa 
Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu, albo członek Zarządu i pełnomocnik 
Zarządu łącznie. 
 

§ 17 
Rada Programowa Fundacji 

1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada składa się z 3 do 5 członków. 
3. Członków Rady powołuje Fundator spośród członków Stowarzyszenia ESWIP. 
4. Co najmniej dwóch członków Rady musi być członkami Zarządu Stowarzyszenia ESWIP. 
5. Kadencja Rady trwa 4 lata. 
6. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania przez 

Fundatora lub śmierci. 
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7. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący kieruje pracami Rady, 
reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

8. Członkowie Rady: 
a. Nie mogą  być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości służbowej, 
b. Nie byli być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
c. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 
rok poprzedni. 

 
§ 18 

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. 
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, 

zgłoszony na piśmie. 
3. Informacja o terminie posiedzenia Rady wysyłana jest pocztą elektroniczną, a w przypadku braku 

takiej możliwości – do rąk własnych za potwierdzeniem otrzymania lub listem poleconym nadanym, 
na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.  

4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
 

§ 19 
Do zadań Rady należy w szczególności:  

a. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 
b. Ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu. 
c. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie 

absolutorium. 
d. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu. 
e. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 
f. Nadzór nad działalnością Fundacji. 
g. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji. 
h. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji. 

 
§ 20 

Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 
a. Wglądu do wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji. 
b. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 
Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 
 

§ 21 
Zmiana Statutu 

1. Zmian w statucie, a w tym celów Fundacji, dokonuje Rada. 
2. Uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji zapadają większością 2/3 głosów oddanych przy 

obecności co najmniej połowy członków Rady. 
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§ 22 
Tworzenie oddziałów, połączenie z inną fundacją 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i 
za granicą. 

2. Decyzję w sprawie utworzenia oddziału podejmuje Rada na wniosek Zarządu. 
3. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną 

fundacją. 
4. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 
5. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na 

wniosek Zarządu. 
 

§ 23 
Likwidacja Fundacji 

 
1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek 

Zarządu. 
2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę. 
3. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na działalność statutową Stowarzyszenia ESWIP. 
 


