STATUT FUNDACJI
„INSTYTUT ROZWOJU AKTYWNOŚCI"
Tekst jednolity po zmianie wprowadzonej chwałą fundatora
z dnia 30 czerwca 2015r.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia
ogólne.
§1
Fundacja pod nazwą „Instytut Rozwoju Aktywności", zwana dalej Fundacją, została ustanowiona
przez Fundatora aktem notarialnym sporządzonym dnia 13 marca 2013 roku, przez notariusza Hannę
Jasiewicz w kancelarii notarialnej w Poznaniu, ul. Podgórna 8/6,61-829 Poznań.
Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą: Fundacja „IRA"
§2
Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego i statutu fundacji.
§3
Fundacja posiada osobowość prawną.
§4
Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
§5
Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie określonym
obowiązującymi przepisami.
§6
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister właściwy ds. Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
§7
Fundacja realizuje swoje zadania samodzielnie lub w współpracy z innymi organizacjami, jeżeli
współpraca ta ułatwi realizację celów statutowych fundacji i jest zgodna z przepisami prawa.
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ROZDZIAŁ II
Cele i środki
działania.
§8
Celem Fundacji jest działanie na rzecz zaspokajania potrzeb osób dorosłych, dzieci, seniorów, a w
szczególności młodzieży w obszarach naukowych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, kultury
fizycznej i sportu, to jest:

1. Wspieranie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej.
2. Wspieranie działalności dobroczynnej.
3. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka.

4. Pomoc społeczna w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej
5. Ochrona środowiska naturalnego, w tym propagowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu
ekologii i ochrony środowiska.

6. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich.
7. Podnoszenie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów
demokratycznych.

8. Ochrona i promocja zdrowia.
9. Działanie na rzecz integracji europejskiej.
10. Organizacja oraz promocja organizacji wolontariatu.
11. Wspieranie przedsiębiorców i pomoc w tworzeniu oraz rozwijaniu przedsiębiorczości wśród
młodych ludzi.
§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizację i finansowanie seminariów, konferencji i pokazów dotyczących problematyki
kulturalnej, ekologicznej, oświatowej i związanej z rozwojem zasobów ludzkich oraz
przedsiębiorczości,

2. Organizację i finansowanie programów oświatowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Organizację, finansowanie i promowanie imprez sportowych,

3. Organizację, finansowanie i promowanie imprez kulturalnych,
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4. Finansowanie wyjazdów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży,
5. Prowadzenie działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy lub innych form
wsparcia w ramach pomocy społecznej, polegającej w szczególności na organizowaniu pomocy
dla osób dotkniętych wypadkami, klęskami żywiołowymi i innymi zdarzeniami losowymi,

6. Rozpowszechnianie materiałów i informacji z dziedziny kultury, oświaty, ochrony środowiska,
rozwoju zasobów ludzkich,

7. Opracowanie i wdrażanie programów i projektów związanych bezpośrednio z ochroną
środowiska.

8. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska,
9. Tworzenie i wspieranie nowatorskich programów i projektów mających na celu rozwój
indywidualny, jak i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i kontekstach, w zakresie
realizacji celów statutowych,

10. Prowadzenie edukacji poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, warsztatów,
kursów, zajęć itp.,

11. Wydawanie samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, bezpłatnego biuletynu albo
czasopisma poświęconego rozwojowi indywidualnemu i społecznemu oraz prowadzenie wszelkiej
innej, nieodpłatnej działalności wydawniczej i publicystycznej mającej na celu upowszechnianie
wiedzy z zakresu celów Fundacji, prowadzenie portalu internetowego, wydawanie materiałów
naukowych, badawczych i szkoleniowych w postaci publikacji książkowych oraz prowadzenie
podobnych przedsięwzięć w sposób nieodpłatny,

12. Popularyzowanie (we wszelkich możliwych formach) wiedzy, doświadczeń oraz dorobku w
zakresie nowoczesnych metod i sposobów edukacji,

13. Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych - w kraju i za
granicą - zainteresowanych i wspierających jej cele,

14. Organizowanie międzynarodowych spotkań studyjnych, szkoleniowych i seminaryjnych w Polsce
i za granicą. We współpracy z organami administracji państwowej oraz samorządowej,
placówkami oświatowymi, naukowo-badawczymi, uczelniami oraz innymi organizacjami
pozarządowymi lub innej stosownej formie organizacyjnej,

15. Zakup wszelkich dóbr materialnych zgodnie z celem określonym par. 8 statutu.
16. Wspieranie organizacyjne i finansowe działalności organizacji studenckich.
ROZDZIAŁ III
Majątek Fundacji.
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§ 10
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 500zł (pięćset złotych) oraz
środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§11
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 12
Dochody Fundacji pochodzą z:

1. darowizn, spadków, zapisów,
2. subwencji osób prawnych,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5. inne źródła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przejęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
§ 14
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§15
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowych lub
łącznych, uzyskują, jeżeli wyrażą stosowne życzenie, tytuł „Mecenasa Fundacji".
§ 16
Tytuł „Mecenasa Fundacji" ma charakter osobisty, niepodzielny i niezbywalny.
§ 17

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem w stosunku
do członków organów lub pracowników oraz 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 zwane dalej „osobami bliskimi".
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2. Fundacja nie może przekazywać swojego 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. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

ROZDZIAŁ IV
Organy
Fundacji.
§ 18
Organami Fundacji są:

a) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem",
b) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą".
§19
Zarząd Fundacji

1. W skład Zarządu wchodzi od jeden do trzech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.
3. Pierwszy Zarząd powołuje fundator, a każdy następny wybierany jest przez Zarząd poprzedniej
kadencji. Jeżeli Zarząd nie jest wstanie wskazać członków nowego Zarządu, to nowy Zarząd
wybiera Rada Fundacji.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
a. śmierci,
b. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce innego członka Zarządu lub Rady,
c. odwołania członka przez Radę w głosowaniu, większością głosów, przy obecności 4/5
wszystkich członków.

5. Wniosek o odwołanie Członka Zarządu może być rozpatrywany pod warunkiem skutecznego
listownego poinformowania Zarządu o jego umieszczeniu w porządku obrad Rady najpóźniej na
dwa tygodnie przed posiedzeniem.

6. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić tylko z następujących przyczyn:
a. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej oraz
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;

b. ograniczenia lub pozbawienia zdolności do czynności prawnych;
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c. wydatkowania środków pozyskiwanych w ramach działalności Fundacji w sposób rażąco
sprzeczny z jej celami statutowymi;

d. nie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości mimo zachodzących do tego podstaw;
e. naruszania przez członka Zarządu interesów Fundacji;
f. działanie uniemożliwiające lub w znacznym stopniu utrudniające realizację przez Fundację
celów statutowych.

7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz, a w szczególności:
a. zarządza majątkiem Fundacji,
b. tworzy oddziały i przedstawicielstwa Fundacji,
c. sporządza wymagane przez prawo sprawozdania z działalności Fundacji,
d. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
e. tworzy i znosi odziały Fundacji i inne jednostki organizacyjne,
f. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej,

g. uchwala projekt budżetu Fundacji,
h. nadaje tytuł „ Mecenasa Fundacji".
8. Do składania oświadczeń woli i działania w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek
Zarządu samodzielnie.

9. Oświadczenia skierowane przez osoby trzecie do Fundacji mogą być skutecznie przyjęte przez
poszczególnych członków Zarządu.

10. Szczegółowe zasady działania Zarządu może określić regulamin Zarządu, ustalony przez Zarząd i
zatwierdzony przez Radę.

11. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka
Zarządu lub Fundator.

12. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, Wiceprezes lub inny członek zarządu.
13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby w miejscu wskazanym przez Prezesa
Zarządu.

14. Na wypadek śmierci Fundatora w jego uprawnienia przewidywane postanowieniami niniejszego
Statutu wstępuje osoba wskazana przez Fundatora w testamencie, a w razie braku takiego
wskazania - osoba wyznaczona przez jego spadkobierców.

8. Z przebiegu posiedzenia powinien być sporządzony protokół.
9. Stosunki między Fundacją a poszczególnymi członkami Zarządu mogą zostać uregulowane
indywidualnymi kontraktami menedżerskimi, umowami o pracę lub innymi umowami
cywilnoprawnymi.

17. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały
wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w rym Prezesa lub Wiceprezesa.
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§20
Rada Fundacji

1. W skład Rady Fundacji wchodzi nie mniej niż 5 członków.
2. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
3. Pierwszą Radę powołuje Fundator. Jeżeli liczba członków Rady spadnie poniżej 5 to
Przewodniczący Rad może powołać brakującą liczbę członków.

4. Rada może przyjąć nowego członka, jeżeli przy obecności 2/5 składu Rady uzyska on zwykłą
większość głosów.

5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
a. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa z członkami Zarządu,
b. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
6. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje pracami
Rady Fundacji, w szczególności przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

7. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniodawczych, kontrolnych i nadzorczych. Do
zadań Rady Fundacji należy:

a. nadzór nad działalnością Fundacji,
b. nadzorowanie pracy Zarządu,
c. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
d. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dot. podejmowanych
przez nich działań związanych z prowadzeniem fundacji,

e. przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu,
f. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji,
g. opiniowanie projektu budżetu Fundacji przedstawionego przez Zarząd,
h. powoływanie rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Fundacji;
i.

wyrażanie opinii o sprawach przedłożonych jej przez Zarząd

8. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji może być określony uchwalonym przez nią
regulaminem.

9. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które zwoływane są przez Przewodniczącego Rady w
miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. O każdym posiedzeniu Rada zobowiązana jest
powiadomić Zarząd nie później niż na tydzień przed posiedzeniem.

10. W posiedzeniach Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć, bez prawa głosu, członkowie Zarządu.
11. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych na
posiedzeniu członków Rady Fundacji.

7

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu.
§21
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd i Rada na wspólnym posiedzeniu w
głosowaniu za zgodą co najmniej 2/3 ilością głosów członków obydwu organów.
ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe.
§22
Dla realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§23
Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po
zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra.
§24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych lub uszczuplenia majątku
Fundacji w stopniu uniemożliwiającym realizację jej celu. Postanowienie w przedmiocie
likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, wyznaczając jednocześnie likwidatora Fundacji.
Fundator może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną która przejmie uprawnienia do powzięcia
postanowienia w przedmiocie likwidacji Fundacji.

2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a. zgłoszenie wniosku do rejestru fundacji o wpisanie otwarcia likwidacji,
b. wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu 3
miesięcy od daty ogłoszenia,

c. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
d. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
e. ściągnięcie

wierzytelności,

wykonanie

zobowiązań,

spieniężenie majątku Fundacji,

f. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych powstałych po
zaspokojeniu wierzycieli,

g. zgłoszenie ukończenia likwidacji do rejestru fundacji z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z
rejestru.
§25
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Poznania.
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Fundator

……………..
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