Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Fora Analysis zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona jest przez Jarosława
Bronowickiego i Krzysztofa Kwiatkowskiego, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem
notarialnym sporządzonym przed asesorem notarialnym Moniką Barczuk zastępcą notariusza
Iwony Łacnej w Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i
Bartosza Masternaka działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczy\pospolitej Polskiej i poza jej granicami;
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
3. Fundacja ma osobowość prawną.
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe
placówki terenowe.
4. Fundacja może tworzyć oddziały za granicą.
5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
6. Fundacja może posługiwać się akronimem FORAA, FAF oraz FFA, a także dla celów
współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
§3
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.
§4
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział II
Przedmiot i formy działania Fundacji
§5
Celem Fundacji jest:
1) krzewienie wiedzy w dziedzinie ekonomii i finansów,
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2) rozwój badań dotyczących funkcjonowania gospodarki oraz podmiotów gospodarczych
3) krzewienie odpowiedzialności obywatelskiej,
4) prowadzenie działalności informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz
rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju gospodarczego,
5) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w obszarze kultury, gospodarki, edukacji oraz
zdrowia,
6) Zwiększanie potencjału kapitału ludzkiego,
7) Stymulowanie rozwoju rynku pracy,
8) Wspieranie rozwoju instytucji samorządu terytorialnego oraz innych instytucji działających
na rzecz kultury, gospodarki, edukacji oraz zdrowia, wspieranie dialogu międzysektorowego,
9) Innowacyjna i ponadnarodowa działalność nakierowana na wymianę dobrych praktyk i ich
implementację na obszarze RP,
10) Promocja idei zrównoważonego rozwoju,
11) Prowadzenie badań dotyczących rozbudowy infrastruktury i budownictwa z
uwzględnieniem ich wpływu na rozwój gospodarczy.
§6
Cele określone w § 5 Fundacja realizuje poprzez:
1) sponsorowanie publikowania książek, artykułów, esejów i innych publikacji,
2) prowadzenie badań nad bieżącymi problemami ekonomicznymi, gospodarczymi i
przedstawianie ich rozwiązań,
3) organizowanie prelekcji, konferencji, seminariów i publicznych dyskusji,
4) sponsorowanie i przeprowadzanie ankiet i konkursów,
5) ułatwianie wymiany informacji i promowanie publicznej dyskusji na tematy wchodzące w
zakres celów Fundacji, w tym drogą internetową,
6) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów i możliwej współpracy z innymi fundacjami,
instytucjami i organizacjami o celach podobnych do celów Fundacji,
7) współpracę z władzami lokalnymi w realizacji celów Fundacji,
8) udział w niepartyjnych kampaniach społecznych oraz referendalnych,
9) działalność wydawniczą,
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10) prowadzenie serwisów internetowych,
11) współpraca z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami,
instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi oraz ośrodkami badawczymi,
12) publikowanie raportów oraz zeszytów naukowych,
13) organizowanie imprez kulturalnych,
14) Merytoryczne i finansowe wspieranie obywatelskich inicjatyw samorządowych,
15) Współpracę ze środkami masowego przekazu,
16) Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami, fundacjami oraz
przedsiębiorstwami, prowadzącymi działalność w obszarze gospodarki, kultury, edukacji,
zdrowia i nauki oraz budownictwa i rozwoju infrastruktury,
17) Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,
18) Działalność szkoleniowo – doradczą,
19) Działalność badawczo – naukową,
20) Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych,
21) Organizowanie aukcji, zbiórek, koncertów, widowisk i innych akcji mających na celu
pozyskanie środków materialnych na cele statutowe Fundacji.
22) Prowadzenie działalności edukacyjnej za pomoc środków masowego przekazu takich jak:
telewizja, radio oraz internet
§7
Fundacja prowadzi swoją działalność w następujących obszarach:
1) Wspieranie rozwoju instytucji samorządu terytorialnego,
2) Ekologia i ochrona środowiska,
3) Sprawy obywatelskie,
4) Rozbudzanie i rozwijanie postaw prospołecznych,
5) Kultura, oświata i edukacja oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
6) Pomoc i integracja społeczna,
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7) Rozwój gospodarczy,
8) Rynek pracy,
9) Unia Europejska,
10) Prawa człowieka,
11) Rozwój budownictwa i infrastruktury.

Rozdział III
Majątek Fundacji

§8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc i
00/100 zł), przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji przez Fundatorów, oraz
składniki majątkowe, nabyte w trakcie działalności Fundacji.
§9
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:
1) darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów, grantów,
2) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
3) zwrotu części ponoszonych kosztów publikacji książek, broszur i innych materiałów
edukacyjnych, poprzez ich sprzedaż,
4) darów, zbiórek i imprez publicznych,
5) dochodów z majątku Fundacji,
6) nawiązek sądowych, odsetek bankowych i innych wpływów,
7) przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
8) oraz innych prawnie dozwolonych
§ 10
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
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2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Dochody Fundacji mogą być użyte wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na
pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
§ 11
1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków organów Fundacji, jej pracowników, lub osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim 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”.
2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów 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.
3. Zabrania się 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 ze statutowego celu Fundacji.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 12
Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji.
§ 13
1. Zarząd Fundacji liczy od dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
3. Pod nieobecność Prezesa Zarządu , pracami Zarządu kieruje Wiceprezes Zarządu.
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§ 14
1. Zarząd powoływany jest na dwuletnią kadencję. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład
Zarządu Fundacji nie zostanie powołany, dotychczasowy Zarząd Fundacji pełni wszystkie
funkcje do czasu objęcia ich przez nowy Zarząd Fundacji. W razie zmian w składzie Zarządu
Fundacji w ciągu kadencji, okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy
się z upływem kadencji całego Zarządu Fundacji.
2. Zarząd oraz jego członkowie są powoływani przez Fundatorów większością ¾ głosów.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji,
2) śmierci członka Zarządu Fundacji,
3) odwołania członka Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji,
4) decyzji Fundatorów większością 2/3głosów.
§ 15
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) opracowywanie strategii i programów działania,
2) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
3) uchwalanie regulaminów,
4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
5) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
6) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
8) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją
oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje jednomyślnie na posiedzeniach, w formie uchwał.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
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5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
§ 16
Do ważności uchwał Zarządu Fundacji wymagana jest zwykła większość głosów, przy czym
wymagany jest udział co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.
§ 17
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub
dwaj Członkowie Zarządu Fundacji łącznie.
2. Zarząd Fundacji może zaciągać zobowiązania, jednorazowo do limitu kwoty 2.000 (dwa
tysiące) złotych włącznie.
3. Rozporządzenia majątkiem o wartości przewyższającej kwotę 2.000 złotych wymagają
zgody Zarządu Fundacji wyrażonej w formie uchwały.
§ 18
1. Dla realizacji określonych zadań Zarząd Fundacji może powołać wydzielone jednostki
organizacyjne.
2. Zarząd określa strukturę organizacyjną wydzielonej jednostki, zakres i zasady jej
działalności, a także środki do realizacji zadań i sposób ich wykorzystania.

Rozdział V
Zmiana Statutu
§ 19
Zmiana statutu fundacji może być dokonana przez Fundatorów, większością 2/3 głosów.

Rozdział VI
Połączenie z inną fundacją i likwidacja Fundacji
§ 20
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych, na wniosek
zainteresowanych stron.
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2. Decyzję w przedmiocie połączenia i jego warunków podejmują Fundatorzy większością
2/3 głosów.
§ 21
1. O likwidacji Fundacji decydują Fundatorzy większością 3/4 składu. Likwidacja następuje
w przypadku wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji.
3. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
2) wezwanie wierzycieli Fundacji, w trybie ogłoszeń prasowych, do zgłoszenia swych
wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
5) ściągnięcie wierzytelności i spieniężenie majątku Fundacji,
6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu
wierzycieli,
7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie
Fundacji z rejestru.
§ 22
Środki majątkowe, pozostałe po likwidacji Fundacji, zostaną przekazane – Caritasowi
Archidiecezji Wrocławskiej.
§ 23
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Miasta
Wrocławia.
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