Statut Fundacji Więcej Poznania

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1.

§1
Fundacja Więcej Poznania, zwana dalej Fundacją dzińa na podstawie Ustawy
kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. IJ.
zmianami), przepisów ustawy
publicznego

io

z

z I99I

roku, Nr 46 poz. 203

dnia 24 kwiętnia 2003 roku

wolontariacie (dz. u.

z

201,0

roku

o

Nr ż34, poz,

z

z

dn. 6

późniejszymi

działalnościpozytku
1536

z

póżniejszymi

zmianami oraz po stanowień niniej sze go statutu.
2.

Fundacja została ustanowiona przęz Katarzynę Łagoda-Kńmierską i Marcina
Kaźmierskiego zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez
asesora notarialnego Emilię Pawelec zastępcę notariusza Agnieszki WąsiewiczSzczepańskiej w Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 1,
w dniu 24-0I-20Iż roku.

§2
1.

Siedzibą Fundacj

2.

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony,

Ą

Terenem dziŃania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy azym w zakresie

J.

i j est

Poznań.

niezbędnym dla właściwegorealizowania celów, Fundacja może prowadzió działalność
także p o za grani cami Rze czpo spolitej Pol skiej

.

§3
1.

Fundacj a posiada osobowość prawną.

ż, Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwyds. kultury

i dziedzictwa narodowego.

§4
Fundacj a używa pieczątek

z danymi

i

dentyfi kacyj nymi Fundacj i.

§5
Fundacja możę ustanawiaó certyfikaty, odznaki, medale honorowe

nagrodami

i

wyroznieniami, osobom ftzycznym

i

i

przyznawac je wraz z innymr

prawnym zasŁużonym dla fundacji,

przyczyniĄącym się do realizacji celów fundacji.

{jii /

Rozdział II. Cele i zasady dzia\ania Fundacji
§6
Celem Fundacji jest:

a)

działalnośókulturalno-społeczna szczegóLnie

w

zakresie wspierania kultury Poznania

i Wielkopolski, rozwoju tożsamościregionalnej

mieszkańców Wielkopolski,

popularyzowania historii miasta i regionu,

b) promocja miasta Poznań i Wielkopolski poprzez działalnośókulturalną
c) przywrócenie historycznego i kulturalnego charakteru dziędzincowi Urzędu

Miasta

i Placowi Kolegiackiemu,

d)
e)

upowszechnienie i prezentowanie dziędzictwa kulturowego Poznania i Wielkopolski,

D

działalnośó edukacyjna

rozwój kulturalny i społeczny mieszkańców miasta i regionu,

i

popularyzatorska

w

zakresie kultury

i

historii Poznaria

i Wielkopolski,

i zagranicznymi w dziedzinie kultury i sźuki,

g)

współpraca z innymi podmiotami krajowymi

h)

promocja Rzeczpospolitej Polskiej za gtanicą

i)
j)

organizowanie i wspieranie przedsięwzięó słuzących integracji społecznościlokalnej,
podejmowanie i wspieranie inicjatyw naIzeczintegracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagr ożony ch wykluczeniem społe cznym,

k)

wspieranie

1)

promocja

działńnalzęcz ochrony i promocji zdtowia,

i organizacja wolontariatu,

m) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, atakżę
dziil,ah wspomagaj ących rozwój demokracj i,

n)

dzińalnośó natzecz integracji europejskiej orazrozwtjania kontaktow i współpracy między
społeczeństwami,

o)

wspieranie nauki, szkolnictwo wyzszego, edukacji, oświatyi wychowania,

p)
q)

działalnościwspomagĄącarozwoj gospodarczy,w tym rozwój przedsiębiorczości,

r)

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

wspieranie turystyki i krajoznawstwa,

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez;

a)
b)

organizowanie wydarzeń kulturalnych na terenie Wielkopolski,

organizowanie wydarzeń kulturalnych tematycznie, artystycznie lub osobowo zwlązanych
z regionem Wielkopolski, poza jej obszarem,

j4Ł{.Ł

/

c)

organizowante
1ub

i

udział w imprezach promujących twórców tematycznie, artystycznie

osobowo związanych z regionem Wielkopolski,

d) organizowanie wydaueń kulturalnych
tematycznych i autorskich, spektaklów
t

(koncertów, festiwali, wystaw wernisazY, spotkań
debat, konferencji, pokazów filmów, itd.) w kraju

za gtanicą

e) propagowanie rozwoju edukacji artystycznej i kulturalno-społecznej w
podstawowych,g\mnazjalnychiponadgimnazjalnych,

0

fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom

i

szkołach

młodzieży z rodzin

najbiedniej szych,

g)

prowadzenie działalnościwydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,

h)

współpruaę

z osobami fizycznymi i instlucjami zajmującvmi się działalnościązgodnąz

celami Fundacji w kraju i za granicą

i)

wspieranie inicjatyw lokalnych zgodnych z cęlami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§8
Majątek Fundacji stanowi fundusz zŃożycie|ski

w kwocie

1000

ń

(eden tysiąc złotych),

przezfiaczony na realizację celów statutowych Fundacji , a także inne mienie nabYe przez Fundację

w toku działania. Na dziŃaLnośó gospodarczą zostanie przęznaczone dodatkowo kwota 2000 zł
(dwa tysiące złotych).

§9
1. Dochody fundacji mogąpochodzió z:
a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c, dochodów zę zbióręk i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku fundacji,
e. odsetek bankowych,

f, dochodów

2.

z działalnościgospodarczej.

Całośćdochodów uzyskiwanychptzez Fundację jestprzeznaczana wyłącznie na działalnoŚc
statutową.

1. Majątek Fundacji możę być

§10
lokowany na rachunkach bankowych, w jednostkach

&LL /

uczestnictwa w funduszach inwe stycyj nych

2. Z

oT

az w papierach warto ściowych.

zachowaniem przepisów prawa, lokowanie majątku Fundacji może byó dokonywane

równiez zagtanicą.

3.

Majątek Fundacji nie moze być przeznaczony na udzielanie pożyczek lub zabezpteczanie
zobowiązan w stosuŃu do członkow Zarządu i Rady Wykonawczej Fundacji lub jej

pracowników otaz innych osób, z którymi wyż€s wspomniani pozostają w zwią7ku
małzeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego

stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
,,osobami bliskimi".

4. Nie jest

dopuszczalne wykorzystanie majątku Fundacji na tzęaz członków organów

zarządzających Fundacji lub jej pracowników na innych zasadach niż w stosunku do osób

tzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze Statutu.

5. Z

majątku Fundacji nie może być finansowany zakup towarów lub usług od podmiotów,

w których uczestniczączłonkowie organów zarządzĄących Fundacji oraz ich osoby bliskie,

chyba

żę zaklp odbywa się na

w trans akcj ach pomięd

warunkach odpowiadającym warunkom rynkowym

zy niezależnymi podmiotami.

Rozdział IV. Działalnośćgo§podarcza

§11

1.

Fundacja możę prowadzió działalnośćgospodarcząna ogólnychzasadach, określonychw
odrębnych przepisach.

2.

Fundacja prowadzi działalnośógospodarcząv,ryłącznie w rozmiarach służących realizacji

celów statutowych.

3,

Fundacja prowadzi działalnośćgospodarczą w zakresie:

a. dziń 47 - handel detaliczny, z v,,yłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi,
b.

dziń70 - dziŃalność firm centralnych

(head offrces); doradztwo zwlązane z

zarządzaniem,
c. dział 72 - badania naukowe i prace rozwojowe,
d.

dziń 73 - reklama, badanie rynku i opinii publicznej,

e. dział 74 - pozostała dziŃalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
f, dział77 - v,rynajemi dzietżawa,
g.

dziŃ79 - działalnośóorganizatorów turystyki, pośrednikow i agentów turystycznych,

wą

oraz pozostała dzińalnośó usługowa w zakresie

rezerwacjii działalnościz niązwiązane,

h. dział 82 - dztałalnośćzwięana z administracyjną obsługąbiura i pozostała działalnoŚÓ
wsp

o

magaj ąc a prowad zęnie działalno ści go spo darczej,

i. dział 85

- edukacja,

j. dział 86 - opieka zdrowotna,
k. dziŃ 87 - pomoc społeczna zzakvłŃętowaniem,
|,

dział 88 - pomoc społeczna bez zak,waterowania,

m, dział9O - działalnośćtwórczazwiązana z kulturąi rozrywką
n. dziŃ 93

- dziŃalnośó sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.

Rozdział V. Władze Fundacji
§12
Władzami Fundacji są

a, Rada Fundacji,

zwarLa dalej

Radą

b. ZarządFundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji

§13

1.
2.

Rada Fundacjijest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z 2 do 7 człoŃów i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada

wybiera Ze Swego grona Przewodniazącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. CzłoŃów

pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych człoŃÓw Rady

na miejsce

osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszęrzęnia składu Rady,

powołuje swą decyzją Rada.

4.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i ptzez to pozbawienie
go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłoŚnie przez
pozostałych członków Rady Fundacji.

5.

CzłoŃostwo w Radzie wygasa na skutek:

a. dobrowolnego

wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci człoŃa,

6, Nie

mozna Łączyó członkostwa w Radzie z członkostwem w Zatządzie.

K/.t{"

(

§14
Do zadańRady należy w szczęgólności:

a.

vtrytyczanie głównych

b. nadzor

i

kieruŃów

dziaŁalności Fundacji,

kontrola nad działalnościąFundacji

w

szczególnoŚci kontrola stanu

majątkowego Fundacji,

c. zatwierdzanlę Ioaznych sprawozdafi Zarządu z dziŃalności oraz udzielanie Zarządowt
absolutorium,

d. powoływanie i odwołyłvanięczłoŃów Zarząduw

t},rn Prezesa

i WiceprezesaZarządu.

§15

1.

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2.

Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady

z

własnej inicjatywy albo na wniosek

Zarządll, zgłoszony na piśmie.

3.

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zryUJąwiększością głosów. W razie
rownej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4.

w trybie nadzv"ryczajnym z inicjatywy Zaruądu,
bądźna pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej człoŃów

Posiedzenie Rady może byó zwołane

d|a r ozp attzenia sprawy o szcze golnym charakterze.

5.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno byó zwołane nie później niZ w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.

6. Kńdy z człoŃów
7

.

Po siedzenia

zvłyczĄnych Rady dysponuje jednym głosem.

Rady prowadzi Przewodni cząay lub Wicepr zew odniczący.

Zarząd Fundacji

§16

1.

Zaruąd Fundacji składa się

z 2 do 5

osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę

Fundacj i na pięcioletnią kadencj ę,

2,

Frrndatorzy Fundacji Więcej Poznania wchodzą w skład pierwszego zatządu jako prezes

i wiceprezes zarządu.
3

.

4.
5.

Funkcj ę członka Zarządu można pełnić przęz więcej niż j edną kadencj ę.

Pierwszy skład Zarządu powołuj ą Fundatorzy.

CzłoŃostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożeńapisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

]'.łŁrŁ,/1

b. utraty praw obyłvatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za PrzestęPstwo
popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci czŁonka Zarządu.

6.

Zarząd Fundacji w całościlub jej poszczegóIni człoŃowie mogą byĆ odwołani przez Radę
ptzed upłyłvem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyŚlnie

Fundacii

pTzez wszystkich

człoŃów Rady.
§17

1. Zarządkieruje działalnościąFundacji
2. Do kompet encji Zarządu należy

i reprezentuje jąna zewnątrz.

:

a. ki erowani e

bieżącą działalno ścią Fundacj i,

b. rcalizacja celów statutowych,

c, sporządzanie planów pracy i budzetu,
d. sprawowante zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie

Fundacji na zewnątrz,

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

3.

Zarządco roku zobowiązany jest przedkładaó Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z
działalnościFundacj i.

§18

1. Posiedzeni a Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziejjednak niż ruz na kwańał.
2. posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną a w przypadku braku takiej możliwościlistem poleconym na co najmniej
3 dni przed planowanym spotkaniem.

3.
4,

O posiedzeniu muszązostaó poinformowani wszyscy człoŃowie Zaruądu,

Zarząd podejmuje decyĄe za pomocą uchwał zvłykłąwiększościąosób, jeślidalsze
postanowienia statutu nie stanowtą tnaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduj e głos Prezes a Zarządu.

Rozdział VI. RachunkowośćFundacji
§19
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzory.

§20

1. Roczne

sprawozdanie finansowe zdzlałalnościFundacji sporządza Zarząd, a zńwrcrdza

Rada.

ż. Sporządzenie rocznego

sprawozdania finansowego powinno nastąpió do dnia 31 marca

kazdego roku za rok poprzedni.

3.

Zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe przesyłane jest przez Zarząd Ministrowi
nadzorującemu Fundację w terminie do końca roku kalendarzowego,

Rozdział VII. Sposób reprezentacji
§21

1. oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w
kńdy członek Zarządu

2. W

samo

sprawach majątkowych składaĆ może

dzielnie,

sprawach majątkowych powyżej kwoty 10 000

zł wymagany

jest podPis dwoch

członków Zarządu działającychłącznie, w tym Prezesa.

Rozdział. VIil. Postanowienia końcowe
§22
Zmtan w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosow, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§23
1. Fundacja może się połączy a z ilrląfundacją dla efektywnego rea|izowania swoich celÓw.
2. Połączenie z innąfundacją nie moze nastąpió, jeże\i w jego wyniku mogłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.

3, W

sprawach połączenia z imąfundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną

większościągłosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do

{*tL
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głosowania.

§24

1, Frrndacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

ż. o

likwidacji Frrndacji Zarząd, Fundacji zawtadamia ministra właŚciwego do spraw kultury

t dziędzictula narodowe go.

3.
4,

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Frrndacji jednomyślnie,

i

Środki finansowe

majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostaÓ przęznaczorrę

mocąuchwały Rady Fundacji narzecz działających w RP organizacji o zbliżonych cęlach.

Statut został ptzyjęty dnia

20 -0 5
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