Postanowienia ogólne
§1
Fundacja nosi nazwę Fundacja „Dziki Zachód” i zwana jest dalej Fundacją.
§2
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U.
z 1991 r. nr 46, poz. 203) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień
niniejszego Statutu.
§3
Fundacja ustanowiona przez Fundatorów, aktem notarialnym sporządzonym dnia 4 maja 2016 roku
przez notariusza w Kancelarii Notarialnej w Lwówku Ślaskim przy Alei Wojska Polskiego numer
29/2 pod numerem repertorium: A numer 3251/2016.
§4
Siedzibą Fundacji jest wieś Grabiszyce Dolne.

§5
1. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
2. Fundacja działa na terytorium Polski, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego
realizowania celów statutowych może ona prowadzić  działalność  także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć  zakłady, oddziały i
filie.
4. Fundacja może posługiwać  się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
5. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
6. Fundacja może ustanawiać  odznaki, medale honorowe i przyznawać  je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
7. Fundacja może używać  wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego
przez Zarząd Fundacji.
8. Fundacja używa pieczęci z nazwą i adresem Fundacji.
§6
Fundacja posiada osobowość  prawną.

II. Cele i zasady działalności statutowej
§7
Celem Fundacji jest:
1. Wspieranie rozwoju regionalnego południowo-zachodnich rubieży Polski, w szczególności na
terenie Pogórza Izerskiego i sąsiadujących obszarów, zwanych dalej Regionem.
2. Rozwój kontaktów i współpracy międzynarodowej, zwłaszcza na pograniczu polsko-czeskoniemieckim.
3. Rozwój kontaktów i współpracy ponadregionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów z
których wywodzą się rodziny obecnych mieszkańców Regionu, przybyłych na te ziemie po 1945 r.
4. Promocja Regionu na terenie całej Polski i za granicą.
5. Wspieranie rozwoju instytucji samorządu terytorialnego oraz innych instytucji działających na
rzecz Regionu, wspieranie współpracy międzysektorowej.
6. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w sferze kultury, gospodarki, edukacji, zdrowia i
ekologii.
7. Zwiększenie potencjału kapitału ludzkiego.
8. Zwiększenie poziomu integracji społecznej.
9. Stymulowanie rynku pracy.
10. Ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury.
11. Ochrona środowiska.
12. Promocja kultury i sztuki oraz propagowanie aktywności kulturalnej i artystycznej.
13. Promocja idei zrównoważonego rozwoju.
14. Implementacja innowacyjnych technologii i dobrych praktyk w sferze kultury, gospodarki,
edukacji, zdrowia i ekologii na obszarze Regionu.
15. Wspieranie działalności na rzecz upowszechniania swobód obywatelskich i rozwoju
demokracji.
16. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu, w szczególności ze względu na
wiek, płeć , niepełnosprawność , status społeczny i majątkowy, przekonania, wyznanie, rasę,
narodowość  i orientację seksualną.
17. Ochrona Praw Człowieka.

§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność  edukacyjną, organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów
2. Działalność  badawczo-naukową, w tym dokumentację i archiwizowanie.
3. Działalność  kulturalną, organizowanie koncertów, spektakli, wystaw, festiwali i innych wydarzeń
kulturalnych, animowanie życia kulturalnego, wspieranie działalności artystycznej
4.Działalność  doradczą, konsultacje, tworzenie ekspertyz i programów wsparcia w różnych
dziedzinach gospodarczych i społecznych
5. Działalność  wydawniczą
6. Merytoryczne i finansowe wspieranie inicjatyw obywatelskich
7. Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy
8. Wspieranie rozwoju rodziny, działania na rzecz integracji międzypokoleniowej
9. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami oraz przedsiębiorstwami,
prowadzącymi działalność  w sferze gospodarki, kultury, edukacji, zdrowia, nauki i ochrony
środowiska.
10. Organizowanie wolontariatu.
11. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
12. Organizowanie aukcji, zbiórek, koncertów, widowisk i innych akcji mających na celu
pozyskanie środków materialnych na cele statutowe Fundacji.
13. Fundowanie stypendiów.
§9
Fundacja może prowadzić  odpłatną działalność  pożytku publicznego w zakresie:
1. pomoc społeczną,, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2. działalność  na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3. działalność  charytatywną;
4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. działalność  na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6. ochronę i promocję zdrowia;
7. działalność  na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych

zwolnieniem z pracy;
9. działalność  na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10. działalność  na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11. działalność  wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12. działalność  wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13. działalność  wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14. naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie;
15. wypoczynek dzieci i młodzieży;
16. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
18. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
19. turystykę i krajoznawstwo;
20. porządek i bezpieczeństwo publiczne;
21. obronność  państwa i działalność  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działania wspomagających rozwój demokracji;
23. ratownictwo i ochronę ludności;
24. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
25. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;
26. działalność  na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
27. promocję i organizację wolontariatu;
28. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
29. działalność  na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30. promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31. działalność  na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
32. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
33. działalność  na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,
w zakresie określonym w pkt 1-32.”;

§10
Fundacja może prowadzić  nieodpłatną działalność  pożytku publicznego w zakresie:
1. pomoc społeczną,, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2. działalność  na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3. działalność  charytatywną;
4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. działalność  na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6. ochronę i promocję zdrowia;
7. działalność  na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
9. działalność  na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10. działalność  na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11. działalność  wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12. działalność  wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13. działalność  wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14. naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie;
15. wypoczynek dzieci i młodzieży;
16. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
18. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
19. turystykę i krajoznawstwo;
20. porządek i bezpieczeństwo publiczne;
21. obronność  państwa i działalność  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działania wspomagających rozwój demokracji;
23. ratownictwo i ochronę ludności;
24. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
25. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;

26. działalność  na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
27. promocję i organizację wolontariatu;
28. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
29. działalność  na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30. promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31. działalność  na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
32. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
33. działalność  na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,
w zakresie określonym w pkt 1-32.”;
Majątek i dochody Fundacji
§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz
inne, nabyte przez Fundacje w toku działania.
2. Dochodami Fundacji są:
a)

subwencje osób prawnych,

b)

dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,

c)

dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

d)

darowizny, spadki, zapisy,

e)

dochody z działalności gospodarczej,

f)

dochody ze zbiórek i imprez publicznych

g)

dotacje, subwencje i inne formy pomocy ze środków publicznych, a także od osób fizycznych,

prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej.
h)

odsetki bankowe, lokaty

i)

inne wpływy.

3. Majątek i dochody służą realizacji statutowych celów Fundacji.
4. Zabrania się:
a)

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji

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,
zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)

przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub 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 Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich

osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d)

zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów

organizacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 12
1. Dochody Fundacji pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być  używane do
realizacji wszystkich jej celów, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Rejestr dochodów Fundacji prowadzi Zarząd.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących
osoby prawne.

§ 13
Fundacja może prowadzić  działalność  gospodarczą sama lub przez administracyjnie
wyodrębnione jednostki. Działalnością gospodarczą Fundacji może być  udział w spółkach.

Organy Fundacji
§ 14
1. Organami Fundacji są: Rada Fundacji zwana dalej Radą oraz Zarząd Fundacji zwany dalej
Zarządem.
2. Fundatorzy mogą zostać  członkami Rady lub Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji
§ 15
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji, odrębnym od Zarządu. W
zakresie wykonywania nadzoru, Rada nie podlega Zarządowi.
2. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy w liczbie minimum 3 osób.
Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić  tę funkcję lub dla rozszerzenia
składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. Kadencja
Przewodniczącego Rady trwa 5 lat.
4. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być  spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać  w podległości służbowej, związku
małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu,
b) nie mogą być  skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go
członkostwa w Radzie, może nastąpić  w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych członków
Rady Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b) śmierci członka.
7. Nie można łączyć  członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
8. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać  z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8
ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi.
§ 16
Do kompetencji Rady należy w szczególności:
a) ocena realizacji celów Fundacji;

b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji;
c) zatwierdzania rocznych sprawozdań Zarządu z działalności;
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu;
e) dokonywanie zmian w składzie Rady;
f) inicjowanie nowych form realizacji celów i zadań Fundacji;
g) przyznawanie stypendiów i nagród;
h) powoływanie innych niż określone w statucie organów Fundacji;
i) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub/i likwidacji Fundacji;

§ 17
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz na rok.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub
Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy czym do
ważności uchwały wymagana jest obecność  co najmniej połowy jego członków, w tym
Przewodniczącego. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być  zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na
pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy
o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być  zwołane nie później niż w ciągu 14 dni
od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.
Zarząd Fundacji
§ 18
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych przez
Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić  przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b) śmierci członka Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być  odwołani przez Radę
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej przez członków Rady.
5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być  skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie programów i planów działania Fundacji;
b) nadzorowanie działalności gospodarczej;
c) występowanie do Rady z wnioskiem o zmiany w statucie Fundacji, połączenia z inną fundacją
oraz likwidacji Fundacji;
d) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
e) realizacja celów statutowych;
f) sporządzanie planów pracy i budżetu;
g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
h) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
i) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
j) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych
do kompetencji innych organów.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać  Radzie Fundacji roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.
4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać  wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
5. Prezes Zarządu określa warunki pracy i płacy członków Zarządu.
§ 20
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o jego terminie
na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać  poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy czym do
ważności uchwały wymagana jest obecność  co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa. W

przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób Reprezentacji
§ 21
1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2, składają łącznie dwaj członkowie
Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych poniżej 50 000 zł (słownie:
pięć dziesiąt tysięcy złotych) oraz w sprawach niemajątkowych – oświadczenie woli w imieniu
Fundacji może składać  jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
Zmiana Statutu
§ 22
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji, za zgodą Zarządu Fundacji.
2. Zmiany dotyczące celów Fundacji wymagają uchwały podjętej jednomyślnie, przy obecności co
najmniej 2/3 członków Rady i za zgoda Zarządu Fundacji.
Połączenie z inną fundacją
§ 23
1. Fundacja może się połączyć  z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić , jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel Fundacji.
3. Uchwałę o połączeniu z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji, za zgodą Zarządu Fundacji.

Likwidacja Fundacji
§ 24
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji uchwałą podjęta jednomyślnie, przy obecności co
najmniej 2/3 członków Rady i za zgodą Zarządu Fundacji.
3. Podejmując uchwałę o likwidacji Fundacji, Rada określa sposób przeprowadzenia likwidacji
oraz przeznaczenie majątku organizacji.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać  przeznaczone na rzecz
działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
§ 25
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

