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STATUT
POLSKIEJ FUNDACJI

OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO  „OIC POLAND”

Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja, zwana w dalszej części statutu Fundacją, działa pod nazwą: Polska  Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” z siedzibą w Lublinie.

2. Fundacja używa pełnej nazwy lub skrótu swojej nazwy: Fundacja „OIC POLAND” w Lublinie.
3. Fundacja ustanowiona została przez osoby fizyczne przed notariuszem Kancelarii Notarialnej nr 87

w Lublinie Renatą Gresztą.
4. Fundatorami Fundacji są:

1. Leszek Bobrzyk
2. Teresa Bogacka
3. Małgorzata Gonet
4. Michał Jarmuł
5. Piotr Karpuś
6. Marian Krawiec
7. Jan Mojak
8. Andrzej Rycerz
9. Genowefa Sobczyk
10. Marian Stefański
11. Jerzy Węcławski
12. Włodzimierz Wojciechowski

5. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 „o Fundacjach” (Dz.U. Nr 21, poz. 97,
z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

6. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 j.t.).

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność również poza

granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

Fundacja używa pieczęci ze znakiem i napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
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§ 6

Fundacja ma charakter otwarty. Mogą do niej przystępować osoby fizyczne lub prawne, z kraju
i zagranicy po wniesieniu wkładu majątkowego.

§ 7

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji. Decyzje
w tym zakresie podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z zasadami obowiązującymi
osoby prawne.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową do działalności
pożytku publicznego.

4. Nadwyżka przychodów nad kosztami realizacji projektów pożytku publicznego jest przeznaczana
na działalność pożytku publicznego.

5. Działalność gospodarcza jest prowadzona przy zastosowaniu zasad rachunku ekonomicznego
w oparciu o Regulamin zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

II. CELE, ŚRODKI I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celem Fundacji jest:
1. Polepszenie warunków życia mieszkańców kraju na drodze rozwoju gospodarczego.
2. Działalność na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska

naturalnego.
3. Kształtowanie postaw samodzielności i przedsiębiorczości.
4. Kształcenie, ocena, pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rynku.
5. Promocja przedsiębiorczości gospodarczej.
6. Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu pomoc osobom poszukującym pracy,

bezrobotnym, osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzinom.
7. Podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
8. Pomoc Polakom powracającym do kraju, zwłaszcza podejmującym działalność zarobkową oraz

Polonii w zakresie przygotowania zawodowego.
9. Finansowe wspieranie osób fizycznych i osób prawnych.
10. Podejmowanie inicjatyw mających na celu aktywizację i rozwój obszarów wiejskich.
11. Wspieranie procesu integracji europejskiej w sferze społecznej i gospodarczej

a także inicjowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze
europejskim.

12. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
13. Działalność na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej.
14. Podejmowanie i umacnianie inicjatyw społecznych polegających na tworzeniu i rozwoju firm,

stowarzyszeń i zrzeszeń.
15. Wspieranie organizacji pozarządowych.
16. Podejmowanie działań związanych z kulturą, turystyką, wypoczynkiem, sportem.

§ 9

Cele te Fundacja realizuje w szczególności poprzez:
1. Zorganizowanie i prowadzenie ośrodków szkoleniowych, w których osoby poszukujące pracy,

bezrobotne, pracujące oraz z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  mogą wyuczyć się
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zawodu lub zdobyć umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia własnej firmy czy
organizacji społecznej.

2. Prowadzenie doradztwa finansowego, prawnego i gospodarczego oraz podejmowanie działań
na rzecz  podmiotów gospodarczych.

3. Działalność wydawniczą, popularyzatorską i wychowawczą zgodną z celami Fundacji.
4. Utrzymanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których doświadczenia lub

współpraca może służyć realizowaniu celów Fundacji.
5. Opracowanie ekspertyz i programów działań na rzecz poszukujących pracy i zagrożonych

bezrobociem.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której nadwyżki przeznaczone będą na działalność

statutową fundacji.
7. Doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i techniczne osobom fizycznym

zamierzającym utworzyć organizacje pozarządowe, podmiot ekonomii społecznej oraz takim
organizacjom.

8. Organizowanie pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań i szkoleń.
9. Prowadzenie rzecznictwa, działalności szkoleniowej, sieciującej, integrującej i informacyjnej na

rzecz trzeciego sektora.
10. Zakładanie i inicjowanie powstawania nowych przedsiębiorstw, towarzystw i organizacji

pozarządowych, których cele mieszczą się w celach statutowych Fundacji.
11. Współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi,

stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi
w zakresie udzielania pomocy mieszczącej się w obszarze celów działania Fundacji.

12. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
13. Opracowanie i realizacja programów działań na rzecz uczniów, absolwentów i pracowników

szkół i uczelni wyższych.
14. Inne działania wspierające działalność statutową Fundacji.

III. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2 tys. (słownie: dwa tysiące) złotych
przyznany Fundacji przez Fundatorów w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki
majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

2. Dochodami Fundacji są:
2.1. Wpłaty osób fizycznych i prawnych.
2.2. Dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych.
2.3. Dotacje, subwencje, darowizny, zapisy i spadki.
2.4. Dochody z działalności gospodarczej.
2.5. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych oraz imprez organizowanych przez Fundację.
2.6. Odsetki od wkładów bankowych, dochody z papierów wartościowych oraz jednostek

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
2.7. Zyski z akcji i udziałów w spółkach.
2.8. Inne dochody.

§ 11

Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach
gospodarczych, w spółkach, skarbowych papierach wartościowych, papierach wartościowych banku
centralnego, na rachunkach bankowych oraz w fundusze inwestycyjne.
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§ 12

1. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są, z zastrzeżeniem ust. 2, na realizację celów
statutowych Fundacji, pokrycie kosztów jej utrzymania oraz prowadzenia działalności
gospodarczej.

2. Dotacje, subwencje, darowizny, zapisy i spadki są przeznaczone na cele wymienione w ust. 1,
chyba że podmiot je przekazujący określił inny cel zgodny ze statutem Fundacji.

3. Fundacja odpowiada za zaciągnięte zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

1. Wszelkie pisemne bądź elektroniczne oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania
pieniężne bądź inne zmiany w majątku Fundacji, wymagają dla swojej ważności podpisania przez
Prezesa Zarządu bądź dwóch Członków Zarządu. Powyższy wymóg obejmuje również udzielenie
pisemnych pełnomocnictw do działania w imieniu Fundacji.

2. Zbycie nieruchomości bądź innych środków trwałych Fundacji wymaga uprzedniej zgody Rady
Nadzorczej.

3. Zaciągnięcie zobowiązań przekraczających kwotę 1 mln (jednego miliona) złotych, wymaga
uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

4. W przypadku zaciągania zobowiązań pieniężnych decyzje wymagają uprzedniej kontrasygnaty
Głównego Księgowego.

§ 14

W razie likwidacji Fundacji przed wyczerpaniem się jej majątku, wszystkie pozostałe składniki tego
majątku mają być przekazane na cel wskazany przez Zgromadzenie Fundatorów.

IV ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 15

Organami Fundacji są:
1. Zgromadzenie Fundatorów
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd Fundacji

§ 16

W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą Fundatorzy oraz osoby fizyczne i prawne włączone do
składu Zgromadzenia Fundatorów według zasad określonych w niniejszym paragrafie. Osoby prawne
włączone do składu Zgromadzenia Fundatorów wyznaczają jednego przedstawiciela do wykonywania
swoich praw.

1. Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia
Fundatorów każdorazowo na początku kolejnego posiedzenia. Przewodniczący pełni swoją
funkcję do czasu zwołania następnego posiedzenia.

2. Do składu Zgromadzenia Fundatorów mogą być włączone inne osoby fizyczne lub prawne
wnoszące szczególny wkład w rozwój Fundacji na pisemny wniosek co najmniej 3 (trzech)
członków Zgromadzenia Fundatorów. Uchwała w tym przedmiocie zapada większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zgromadzenia Fundatorów.
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3. Zgromadzenie Fundatorów zbiera się raz do roku (Zgromadzenie Zwyczajne) oraz dodatkowo
na wniosek Rady Nadzorczej, Zarządu lub co najmniej 1/3 składu Zgromadzenia Fundatorów
(Zgromadzenie Nadzwyczajne).

4. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków Zgromadzenia Fundatorów, w przypadku równej liczby głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.

5. W zawiadomieniu o terminie posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów (oraz innych organów
Fundacji) może być wyznaczony drugi termin, w którym Zgromadzenie Fundatorów będzie
uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

6. Członkostwo w Zgromadzeniu Fundatorów ustaje:
6.1. Z chwilą śmierci członka Zgromadzenia Fundatorów.
6.2. Na skutek wystąpienia.
6.3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności przez 2 kolejne lata w posiedzeniach

Zgromadzenia Fundatorów. Fakt ten członkowie Zgromadzenia Fundatorów
potwierdzają na najbliższym posiedzeniu (Nadzwyczajnym, Zwyczajnym) Zgromadzenia
Fundatorów, poprzez podjęcie stosownej uchwały większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy składu Zgromadzenia Fundatorów.

6.4. Na skutek odwołania w drodze uchwały ze składu Zgromadzenia Fundatorów na wniosek
Rady Nadzorczej lub 5 (pięciu) członków Zgromadzenia Fundatorów.  Uchwała w tym
przedmiocie zapada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy składu
Zgromadzenia Fundatorów.
Zgromadzenie Fundatorów może podjąć decyzję w formie uchwały o odwołaniu ze
składu Zgromadzenia Fundatorów w przypadku gdy członek Zgromadzenia Fundatorów:
1) naruszył postanowienia Statutu Fundacji,
2) działał na niekorzyść Fundacji,
3) uniemożliwiał realizację celów Fundacji,
4) działał niezgodnie z celami i zasadami przyjętymi w ramach Fundacji,
5) nienależycie wykonuje funkcję członka Zgromadzenia Fundatorów.

6.5   Wystąpienie przesłanek uprawniających odwołanie ze składu Zgromadzenia Fundatorów
należy do  wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Fundatorów i nie może być
przedmiotem oceny przez  jakikolwiek inny organ.

7. Udział w Zgromadzeniu Fundatorów wymaga osobistej obecności członka.
8. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, jednak

na czas jego trwania automatyczne ulega zawieszeniu ich prawo do udziału w głosowaniach na
posiedzeniach Zgromadzenia Fundatorów, za wyjątkiem głosowań nad zmianą statutu,
likwidacji Fundacji i przyjmowaniem nowych członków w skład Zgromadzenia Fundatorów oraz
odwołaniem ze składu Zgromadzenia Fundatorów.

§17

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów w szczególności należy:
1. Wytyczanie głównego kierunku działalności fundacji.
2. Ustalanie statutu Fundacji i jego zmiana większością 2/3 głosów w obecności co najmniej

połowy uprawnionych, po poinformowaniu o posiedzeniu dotyczącym zmiany statutu na co
najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.

3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z rocznej działalności Zarządu Fundacji w terminie do sześciu
miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.

4. Powoływanie Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej.
5. Odwoływanie Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej.
6. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
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§18

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej w szczególności należy:

2.1. Ustalenie regulaminu działalności gospodarczej Fundacji.
2.2. Kontrola i ocena całokształtu działalności Fundacji.
2.3. Zatwierdzenie rocznego planu i preliminarza Fundacji.
2.4. Uchwalanie regulaminów normujących zasady działania Rady.
2.5. Nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek

organizacyjnych, w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami
statutowymi Fundacji.

2.6. Opiniowanie programów działań Fundacji, opiniowanie i zatwierdzanie regulaminów
organizacyjnych Fundacji.

2.7. Zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań dotyczących działalności Fundacji.
2.8. Podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania Zarządowi absolutorium za okres

sprawozdawczy.
2.9. Zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych planów podziału zysku bądź pokrycia

strat.
2.10. Powoływanie i odwoływanie zwyczajnych członków organów nadzorczych podmiotów

zależnych od Fundacji.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Fundacji.
4. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący, a podczas jego nieobecności osoba przez niego

upoważniona.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy

uprawnionych, w przypadku równej liczbie głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.
6. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje osoba sporządzająca

protokół i przewodniczący posiedzenia.
7. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć członek Zarządu Fundacji. Członkowi Zarządu

przysługuje prawo zabierania głosu i zgłaszania uwag formalnych.

§19

Zarząd Fundacji.
1. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy bądź wieloosobowy.
2. Prezesa Zarządu i dalszych Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
3. W przypadku, gdy Zarząd składa się z jednej osoby podejmuje on jednoosobowo decyzje.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, posiedzenia zwołuje i przewodniczy ich obradom
Prezes Zarządu. Przy równej liczbie głosów w czasie głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony.
5. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać Zarząd lub Członka Zarządu:

5.1 Uchwałą podjętą większością 4/5 głosów.
5.2 Zwykłą większością głosów po nie udzieleniu Zarządowi absolutorium.

§20

Członkostwo w Zarządzie ustaje:
1. Na skutek odwołania.
2. Z chwilą przyjęcia przez Radę Nadzorczą rezygnacji Członka Zarządu.
3. Z chwilą śmierci.
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§ 21

Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji
Zarządu należy:

1. Bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej statutem i obowiązującymi przepisami.
2. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów za zgodą Rady Nadzorczej.
3. Zarządzanie majątkiem Fundacji.
4. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz zgodnie z § 13 statutu Fundacji.
5. Bezpośredni nadzór nad zakładami Fundacji prowadzącymi działalność gospodarczą.
6. Powoływanie oddziałów i biur Fundacji za zgodą Rady Nadzorczej.
7. Składanie Radzie Nadzorczej rocznego sprawozdania ze swej działalności w terminie do trzech

miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
8. Wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej i składanie sprawozdań z tej działalności.
9. Wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Fundacji.

§22

Czynności zarządzająco - wykonawcze wykonuje Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność inna osoba
upoważniona przez Prezesa za zgodą Rady Nadzorczej.

§23

Fundację reprezentuje Prezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch Członków Zarządu łącznie,
z uwzględnieniem postanowień § 13 niniejszego statutu.

§24

Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją. Wynagrodzenie określa
uchwała Rady Nadzorczej. Umowę o pracę zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej.

V. ZMIANA STATUTU, PRZEKSZTAŁCENIA ORGANIZACYJNE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§25

Zmiany w statucie Fundacji może dokonać Zgromadzenie Fundatorów większością 2/3 głosów
po zawiadomieniu o zebraniu wszystkich jego członków. Zmiana statutu następuje w trybie
przewidzianym ustawą o fundacjach.

§26

1. Dla efektywnego realizowania celów Fundacji może ona połączyć się z inną fundacją, mającą
siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Decyzje o połączeniu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów przy zastosowaniu § 16, ust. 2.
3. Połączenie następuje przy odpowiednim stosowaniu przepisów o utworzeniu i likwidacji Fundacji.
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§27

1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może przystąpić do różnych organizacji krajowych
i zagranicznych.

2. Uchwalę o przystąpieniu podejmuje Rada Nadzorcza większością 2/3 głosów.

§28

1. Fundacja ulegnie likwidacji w razie wyczerpania się środków i majątku Fundacji.
2. Stan likwidacji stwierdza Rada Nadzorcza, która jednocześnie powołuje likwidatora Fundacji

i zawiadamia Zgromadzenie Fundatorów.
3. Zgromadzenie Fundatorów zadysponuje majątkiem pozostałym po likwidacji, zgodnie z zasadami

określonymi w § 14 Statutu.

Lublin, dn. 10 czerwca 2021r.


