STATUT
Fundacja Instytut Aktywizacji i Rozwoju
Społecznego

Lublin 2015

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:
1. Olszowego Michała, syna Romana i Marii
2. Elżakowskiego Jarosława, syna Przemysława i Anny
Zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem
w Kancelarii Notarialnej przy w Lublinie repertorium ,działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.IV.1984
r. o fundacjach (Dz. U. nr 21 poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Fundację utworzono na czas nieokreślony.
§4
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
§5
Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
§6
1. Fundacja może tworzyć jednostki terenowe i oddziały
2. Jednostki terenowe i oddziały nie posiadają osobowości prawnej
3. Jednostki terenowe i oddziały są pracodawcami w rozumieniu Kodeksu Pracy
4. Jednostką terenową lub oddziałem kierują odpowiednio dyrektor oddziału lub
dyrektor jednostki terenowej.
§7
1.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
2.Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych, Fundacja może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa polskiego i właściwego prawa obcego.
§8
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej
Fundacji.
§9
Fundacja ma prawo używania i jest uprawniona do ochrony znaku i pieczęci, którymi dysponuje.
§10
Dla prowadzenia swojej działalności Fundacja może zatrudniać pracowników.
§11
Fundacja może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działalności.
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ROZDZIAŁ II
CELE l ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§12
Celami Fundacji są:
1.

Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej służącej rozwojowi społecznemu i osobowemu.

2.

Działania na rzecz popierania i promocji działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej zmierzającej ku
upodmiotowieniu dzieci i młodzieży.

3.

Wspieranie i promocja międzynarodowej mobilności i współpracy młodzieży.

4.

Kształcenie i promocja postawy aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

5.

Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

6.

Promocja i wspieranie kultury, sztuki, a także działania na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.

7.

Promocja i wspieranie pracy wolontariackiej wśród młodego pokolenia.

8.

Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą państwa.

9.

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

10. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
11. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a tak że działań
wspomagających rozwój demokracji.
12. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
13. Działania na rzecz poprawy warunków związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.
14. Działalność charytatywna
15. Wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ust. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działań promocyjnych, marketingowych i wizerunkowych.
16. Działania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy, przeciwdziałanie
bezrobociu.
17. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych.
18. Promocja i ochrona zdrowia i wspieranie działań w zakresie świadczeń zdrowotnych.
19. Promocja i działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności.
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20. Promowanie i inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska z uwzględnieniem
edukacji ekologicznej wśród osób młodych.
21. Aktywizacja społeczna, gospodarcza i kulturalna terenów wiejskich.
22. Promocja zdrowego stylu życia.
23. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska.
24. Udzielanie pomocy Polonii – Polakom żyjącym poza granicami Polski.
25. Wspieranie rozwoju gospodarczego obszaru, na którym działa fundacja oraz całej Rzeczypospolitej.
26. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
27. Popularyzacja informacji o programach grantowych.
28. Kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową.
29. Wspieranie rozwoju i promocji regionów jako atrakcyjnych inwestycyjnie i turystycznie.
30. Edukacja młodzieży i osób dorosłych poprzez doświadczanie (outdoor education) wykorzystując ekologiczne,
aktywne oraz innowacyjne metody pracy, sprzyjające rozwojowi osobowemu i osobistemu.
31. Prowadzenie działalności profilaktycznej przeciwdziałającej uzależnieniom i patologiom społecznym, oraz
promocja postaw prozdrowotnych i zdrowego trybu życia.
32. Prowadzenie działalności edukacyjnej i psychoedukacyjnej zmierzającej do rozwoju zawodowego i osobowego
osób dorosłych.
33. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych.
§13
Fundacja kieruje swoją działalność na rzecz ogółu społeczeństwa, w szczególności wspierając dzieci i
młodzież.

§14
Fundacja realizuje cele w szczególności poprzez:
1.

Organizowanie i finansowanie:
a)
Warsztatów, seminariów, wyjazdów, kursów i obozów związanych z poznawaniem rożnych form
kultury i sztuki,
b)
Warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej, studiującej, pracującej, bezrobotnej, mieszczących się w
ramach edukacji pozaformalnej.
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c)
Spotkań dla młodzieży szkolnej, akademickiej i pracującej z Polski oraz innych krajów, zwłaszcza
w ramach partnerstwa miast szkół, uniwersytetów i współpracy organizacji młodzieżowych i innych,
d)
Krajowych i międzynarodowych seminariów, szkoleń, konferencji odczytów na tematy społeczne,
kulturalne, historyczne, ekologiczne i inne,
e)

Kursów języków obcych oraz języka polskiego,

f)

Organizowanie pobytu uczniów, studentów i praktykantów w celach kształcenia w drugim kraju,

g)

Fundowanie stypendiów, prac badawczych oraz nagród dla osób realizujących cele Fundacji.

h)

Szkoleń dla młodzieży uczącej się i bezrobotnej

i)

Szkoleń dla działaczy społecznych i przedstawicieli organizacji pozarządowych,

j)
Szkoleń kadry, stowarzyszeń i wolontariatu z zakresu zarządzania prowadzenia działalności
społecznej i publicznej,
k)
Szkoleń dla osób bezrobotnych, w szczególności młodego pokolenia z zakresu przygotowania do
aktywności na rynku pracy,
l)

Szkoleń dla osób niepełnosprawnych,

m)

Spotkań, imprez, konferencji mających na celu promocję idei edukacji pozaformalnej

n)

Prowadzenie działalności konsultacyjnej, informacyjnej i doradczej, w szczególności dla młodzieży

o)

Organizowanie warsztatów, kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży

p)
Prowadzenie działań profilaktycznych, socjoterapeutycznych i wychowawczych skierowanych w
szczególności do dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym
q)
Udzielanie indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej i psychospołecznej członkom rodzin
dysfunkcyjnych
r)
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie świetlic środowiskowych i/lub klubu
młodzieżowego z programem socjoterapeutycznym i profilaktycznym
s)
Szkoleń, warsztatów, kursów dla osób dorosłych mieszczących się w ramach edukacji pozaformalnej, a
także z zakresu działań społecznych, kulturalnych, artystycznych oraz przedsiębiorczych.
t)
Szkoleń dla działaczy społecznych i przedstawicieli organizacji pozarządowych, między innymi z
zakresu zarządzania i prowadzenia działalności społecznej i publicznej.
2.

Prowadzenie kampanii informacyjnych, promocyjnych, marketingowych i wizerunkowych na rzecz Fundacji oraz
podmiotów wymienionych w §11 pkt. 15.
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3.

Aktywne uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, kongresach, seminariach na forum krajowym i
międzynarodowym,

4.

Prowadzenie działalności wydawniczej, naukowej i popularnonaukowej,

5.

Wspomaganie inicjatyw zmierzających do dostosowania istniejącej infrastruktury do wymogów korzystania z
niej przez osoby niepełnosprawne, w tym udzielanie dotacji na realizację inwestycji dla niepełnosprawnych,

6.

Organizowanie i finansowanie różnych form aktywnego wypoczynku, turystyki i sportu, w tym inwestycji
służących rozwojowi sportu i turystyki,

7.

a) Udział w organizacjach, przedsięwzięciach, inwestycjach kapitałowych, które służą realizacji celów
statutowych,
b) Zakładanie i/lub przystępowanie do spółek prawa handlowego,

8.

Współpracę i budowanie partnerstw z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami
społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wskazującymi
zainteresowanie celami Fundacji.
§15
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
§ 16
Fundacja nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków organów
lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy 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”.
2.

Przekazywać majątku 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.

3.

Wykorzystywać majątku 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.

4.

Kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub
pracownicy oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
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ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK l DOCHODY FUNDACJI
§17
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1100 zł (słownie: tysiąc sto złotych) oraz środki
finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 18
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 19
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. Darowizn, spadków i zapisów.
2. Subwencji osób prywatnych.
3. Dotacji ze zbiórek i imprez publicznych.
4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
5. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§ 19
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte do realizacji wszystkich celów
Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY l ORGANIZACJA FUNDACJI
§ 20
Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 21
Rada Fundacji jest organem kontrolnym, doradczym i opiniującym Fundacji
Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków powoływanych przez Fundatora. Rada wybiera ze swego
grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
Kadencja Rady trwa 5 lat.
W uzasadnionych przypadkach Fundatorom służy prawo odwołania członka Rady. Członkostwo w Radzie
może ustać również na skutek upływu kadencji Rady, dobrowolnego wystąpienia lub śmierci.
Członkowie Rady pełnią funkcję honorowo.
Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu
w podległości z tytułu zatrudnienia, ani też pozostawać z nimi w związku małżeńskim lub w faktycznym
związku, wspólnie z nimi zamieszkując i gospodarując, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo być związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na członków Rady Fundacji nie mogą być powołane ani nie mogą pełnić funkcji w Radzie Fundacji osoby
skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady nie rzadziej niż raz na rok.
O czasie, miejscu i porządku obrad Rady jej członkowie powinni być powiadomieni co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem posiedzenia.
W posiedzeniach Rady powinien uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
Do zadań Rady należy:
1) wspieranie zarządu w ustalaniu strategicznych celów i działań Fundacji
2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przygotowywanych przez Zarząd
3) nadzór nad działalnością Fundacji

§ 22
W skład Zarządu powoływanego na okres 5 lat wchodzą Prezes Zarządu, Wiceprezes oraz 1 lub 3 członków.
§23
Skład pierwszego Zarządu ustalają Fundatorzy.
§24
Skład każdego kolejnego Zarządu ustalają odchodzący członkowie Zarządu, a gdy tego nie zrobią o składzie
zarządu decydują Fundatorzy, w przypadku ich braku skład zarządu ustanawiany zostaje podczas wyborów
demokratycznych na których obecni są wszyscy aktualne działający członkowie fundacji tj. pracownicy i
wolontariusze.
§25
Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje więcej niż jedną kadencję.
§26
Fundatorzy mogą pełnić funkcje w Zarządzie.
§27
Członkostwo w Zarządzie ustaje:
1. Na skutek odwołania.
2. Wskutek złożenia rezygnacji.
3. Z chwilą śmierci.
§28
Odwołanie członka Zarządu następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Zarządu, jak również poprzez uchwałę Fundatorów.
§ 29
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.

Wyznaczanie głównych kierunków działań Fundacji.
Uchwalanie programów działania fundacji i planów ich realizacji.
Realizacja celów statutowych.
Reprezentowanie fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu.
Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
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6.
7.

Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów.
Uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania, przyjmowanie bilansów finansowych
oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji.
Uchwalanie regulaminów pracy Zarządu.
Uchwalanie regulaminu działalności Fundacji.
Uchwalanie zmian w statucie.
Powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu Fundacji.
Decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji, w tym powoływanie likwidowanie
oddziałów lub jednostek terenowych.
Powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów i jednostek terenowych,
Uchwalanie regulaminów organizacyjnych jednostek terenowych i oddziałów określających w
szczególności zakres działalności oddziału lub jednostki terenowej, sposób prowadzenia
dokumentacji.
Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
Opracowywanie i przedstawienie na wniosek ministra sprawującego nadzór nad Fundacją
sprawozdań z działalności Zarządu, programów działalności oraz analiz prawidłowości
wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych Fundacji.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

§ 30
Czynności zarządzająco- wykonawcze pełni Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność Wiceprezes lub inny
członek Zarządu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa.
§ 31
Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli postanowienia statutu nie
stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu

1.
2.

§ 32
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jest uprawniony Prezes Zarządu.
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji może być złożone także przez członka Zarządu działającego na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa.
§33
Bieżąca obsługa Zarządu prowadzona jest przez Biuro Fundacji.
§34
Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.
§35
Zarząd Fundacji może powoływać ekspertów i zespoły doradczo - opiniujące i inne.
ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§36
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
1.

Wykończanie wyrobów włókienniczych (13)

2.

Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18)
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3.

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46)

4.

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47)

5.

Transport lądowy oraz transport rurociągowy (49)

6.

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (52)

7.

Zakwaterowanie (55)

8.

Działalność usługowa związana z wyżywieniem (56)

9.

Działalność wydawnicza (58)

10. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych (59)
11. Działalność związana z oprogramowaniem (62)
12. Działalność usługowa w zakresie informacji (63)
13. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64)
14. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (66)\
15. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68)
16. Doradztwo związane z zarządzaniem (70)
17. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73)
18. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (74)
19. Wynajem i dzierżawa (77)
20. Działalność związana z zatrudnieniem (78)
21. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82)
22. Edukacja (85)
23. Pomoc społeczna bez zakwaterowania (87)
24. Opieka dzienna nad dziećmi (88)
25. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90)
26. Działalność archiwów, bibliotek, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (91)

10/12

27. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93)
28. Pozostała indywidualna działalność usługowa (96)

1.

2.

1.

§ 37
Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub przez
wyodrębniony w jej strukturze pod względem finansowoksięgowym zakład gospodarczy.
Postanowienia ust. 1 nie uchybiają możliwości prowadzenia działalności poprzez uczestnictwo w
spółkach i innych organizacjach i podmiotach gospodarczych.
§ 38
Kierowanie działalnością gospodarczą Zarząd może powierzyć jednemu spośród członków lub innej
osobie.

2.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie wyodrębnionego zakładu Zarząd Fundacji
udziela kierownikowi Zakładu, który może być członkiem Zarządu lub innej osobie, pełnomocnictwa do
dokonywania czynności związanych z bieżącym kierowaniem działalnością zakładu, określając granice
umocowania.

3.

Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania pracowników należy do Zarządu Fundacji.

4.

Działalność gospodarcza nadzorowana jest przez Prezesa Zarządu lub członka Zarządu na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU
§ 39
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
§ 40
Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 41
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 42
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 43
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 44
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się
jej środków finansowych.
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§ 45
Decyzję w przedmiocie likwidacji fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 46
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art.5 pkt. 4 ustawy o fundacjach
instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji wskazanym w tym celu przez Zarząd
RZDZIAŁ VIII
RACHUNKOWOŚC FUNDACJI
§ 47
1. W zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja kieruje się zasadami rachunku
Ekonomicznego.
2. Księgowość Fundacji jest prowadzona według zasad określanych przez Ministra Finansów
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