STATUT
FUNDACJI ECLECTICA
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Eclectica zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Joannę
Piasecką, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem
Bartoszem Masternakiem w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul Rynek 7, w dniu
28.12.2012.
Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§4
Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.
§5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celami Fundacji są:
1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństw, a zwłaszcza działalności społecznej,
informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji oraz
zbliżenia narodów i państw, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej,
2. Działanie na rzecz dialogu międzykulturowego, rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
3. Promocja, wspieranie i prezentacja wytworów polskiej i światowej kultury i sztuki w Polsce
i za granicą,
4. Wspieranie międzynarodowej wymiany osób, młodzieży i wolontariatu, artystów i
wykonawców oraz specjalistów z różnych dziedzin,
5. Wspieranie międzynarodowej współpracy gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości,
6. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
promowanie szacunku dla odmienności i dla słabszych, praw mniejszości, wolności
wypowiedzi artystycznej, praw dzieci, a także przekazywanie doświadczeń transformacji
gospodarczej i ustrojowej,
7. Podejmowanie i promowanie działalności wspomagającej rozwój społeczeństwa cyfrowego
i innowacyjności,
8. Wspieranie i inicjowanie współpracy kulturalnej, technologicznej, społecznej, edukacyjnej i
artystycznej, na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i światowym,
9.
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§8
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizowanie sesji naukowych, konferencji problemowych, prac badawczych, kół,
zespołów zainteresowań, targów, imprez promocyjnych
b) Podejmowanie

różnorodnych

działań

społecznych,

badawczych,

naukowych,

kulturalnych, edukacyjnych,
c) Prowadzenie działalności wydawniczej, instruktażowej, szkoleniowej, doradczej i
informacyjnej
d) Organizowanie festiwali, koncertów, wystaw, warsztatów artystycznych, konkursów,
przeglądów i innych przedsięwzięć o charakterze artystycznym,

e) Organizowanie wykładów, dyskusji, konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów,
f) Organizowanie projekcji, przeglądów filmowych, spektakli teatralnych, muzycznych,
wydarzeń multimedialnych i interdyscyplinarnych,
g) Wydawanie książek, czasopism, publikacji, nagrań audio-video,
h) Realizację filmów, programów radiowych i telewizyjnych,
i)

Organizowanie i finansowanie stypendiów, pobytów, wizyt studyjnych, spotkań
integracyjnych,

j)

Organizację wypoczynku, wymian, zajęć rekreacyjnych, prowadzenie pracowni,

k) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi,
szkołami wyższymi, organizacjami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi w
kraju i za granicą, oraz podejmowanie innych działań służących realizacji celów
statutowych fundacji,
l)
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w kraju i za granicą.
2. Ponadto Fundacja realizuje, odpłatnie, zadania pożytku publicznego, w zakresie:
a) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
c) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn;
d) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
e) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
f) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
g) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
h) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
i)

upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;

j) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
k) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
l)

promocji i organizacji wolontariatu.

3. Ponadto Fundacja realizuje, nieodpłatnie, zadania pożytku publicznego, w zakresie:

a) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

b) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
c) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn;

d) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
e) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
f) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
g) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
h) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
i)

upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;

j) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
k) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;

l)

promocji i organizacji wolontariatu.
§9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych (jeden tysiąc
złotych) oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.
§ 11
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. odsetek,
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5. dochodów z majątku Fundacji.

§ 12
Dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych.
§ 13
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub
donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
§14
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§15
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących
osoby prawne.

Władze Fundacji
§ 16
Jedyną władzą fundacji jest Zarząd.
§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się od jednej do trzech osób i powoływany jest na czas
nieoznaczony.
2.

Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Fundatora w drodze
oświadczenia.

3. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji
z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.
6. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.

§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie

wielkości

zatrudnienia

i

wysokości

środków

na

wynagrodzenia

pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) dokonywanie zmian statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością
głosów.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy z członków

Zarządu jednoosobowo.

Zmiana Statutu
§ 19
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów
działalności Fundacji.

Połączenie z inną fundacją
§ 20
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. Do dokonania połączenia z inną fundacją konieczne jest podjęcie stosownej uchwały.

Likwidacja Fundacji
§ 21
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
§ 22
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 23
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone wolą
Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

