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STATUT  FUNDACJI 

Instytut Poznański 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Poznański, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez 

Jana Zujewicza, zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez 

notariusza Grzegorza Podczasiaka w kancelarii notarialnej w Poznaniu, przy Al. K. 

Marcinkowskiego 13/12B, w dniu 24 sierpnia 2018 roku działa na podstawie przepisów prawa 

polskiego oraz niniejszego statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

3. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony. 

 

§ 2 

 

Fundacja ma osobowość prawną. 

 

§ 3 

 

Siedzibą fundacji jest miasto Poznań. 

 

§ 4 

 

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 językach obcych. 

 

§ 5 

 

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 

 

§ 6 

 

Podstawowym celem działania Fundacji jest budowa i wspieranie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Poznania i województwa 

wielkopolskiego. 

 

§ 7 

 

Dla osiągnięcia celu podstawowego Fundacja może realizować zadania polegające na: 

a) krzewieniu idei samorządności obywatelskiej; 

b) upowszechnianiu wiedzy z zakresu samorządu terytorialnego; 

c) wspieraniu aktywności społecznej i obywatelskiej; 

d) wspomaganiu lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych; 
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e) promowaniu aktywności społecznej, zachęcania do udziału w wyborach powszechnych oraz 

przyjmowania aktywnych postaw społecznych; 

f) zbieraniu i opracowywaniu informacji o lokalnych inicjatywach samorządowych i 

obywatelskich; 

g) udzielaniu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym; 

h) przeciwdziałaniu przyczynom przestępczości 

i) działaniach na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa w wykonywaniu 

orzeczeń sądowych oraz pomocy w społecznej readaptacji skazanych; 

j) podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

k) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

l) działaniach wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

m) działaniach promujących i wspomagających rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych; 

n) promocji i wspieraniu rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

o) upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich; 

p) działaniach wspomagających rozwój demokracji; 

q) upowszechnianiu i ochronie praw konsumentów; 

r) działaniach na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

s) promocji i organizacji wolontariatu, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu 

długoterminowego i międzypokoleniowego; 

t) przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym; 

u) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873). 

 

§ 8 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) organizowanie seminariów, szkoleń, debat i konferencji naukowych służących gromadzeniu 

i wymianie informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych przez Fundację; 

b) prowadzenie działalności szkoleniowej; 

c) organizowanie, finansowanie i prowadzenie prac badawczych; 

d) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej; 

e) organizowanie imprez masowych, wystaw, odczytów, oraz innych form propagujących 

działalność Fundacji; 

f) realizacja nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych; 

g) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną podmiotów lub osób zainteresowanych 

działalnością Fundacji; 

h) utrzymywanie stosunków z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej i za granicą; 

i) organizowanie kampanii społecznych, promocyjnych lub wizerunkowych; 

j) prowadzenie działalności analitycznej i publikację raportów w zakresie poszczególnych 

dziedzin życia publicznego; 

k) prowadzenie działalności koncepcyjnej, skutkującej przygotowaniem idei i programów 

zmiany lub reformy w zakresie poszczególnych dziedzin życia publicznego; 

l) realizacja nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych; 

m) prowadzenie działalności stypendialnej. 
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§ 9 

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną  

z jej celami. 

 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 10 

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne 

mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 11 

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

a) darowizn, spadków, zapisów; 

b) dotacji i subwencji oraz grantów; 

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 

d) dochodów z majątku Fundacji; 

e) dochodów z prowadzonej przez Fundację działalności odpłatnej. 

 

§ 12 

 

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. 

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

Władze Fundacji 

 

§ 13 

 

Władze fundacji stanowi Zarząd. 

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 14 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora. 

2. Każdy członek Zarządu powoływany jest na czas nieoznaczony. 

3. Fundator powołuje i odwołuje członka Zarządu oraz prezesa Zarządu, który prowadzi prace 

Zarządu. 

 

§ 15 

 

Fundator Fundacji Instytut Poznański wchodzi w skład pierwszego Zarządu. 

 

§ 16 

 

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
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a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji; 

b) odwołania przez Fundatora; 

c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu popełnione z 

winy umyślnej; 

d) śmierci członka Zarządu. 

 

§ 17 

 

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 nie przekazanych do kompetencji innych 

organów; 

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji; 

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia 

z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów 

jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących 

do zadań Fundacji. 

 

Sposób reprezentacji 

 

§ 18 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składać może każdy członek 

Zarządu samodzielnie. 

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis jednego członka Zarządu. 

 

Zmiana Statutu 

 

§ 19 

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla 

realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

 

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. 
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§ 21 

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają  

w drodze jednomyślnej uchwały. 

 

Likwidacja Fundacji 

 

§ 22 

 

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 Fundator. 

 

§ 23 

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 

 

§ 24 

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz 

działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

 

§ 25 

 

Statut sporządzono w piątek, 24 sierpnia 2018 roku. 


