STATUT
Fundacji Partycypacji Społecznej

Poznań, dnia 26 luty 2020 roku

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1.
Fundacja: Fundacja Partycypacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.1991.46.203 ze zm.) , ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010 .234.1536 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
2.
Fundacja została ustanowiona przez p. Marię Szemiel, zwanej dalej Fundatorem, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza - Krzysztofa Kubiszewskiego z kancelarii notarialnej w Śremie, przy Placu 20
Października nr 51, w dniu 29 października 2013 roku.
3.
Fundator może działać przez pełnomocników .
4.
Fundator ustanawia statut Fundacji.
§2
1.
Fundacja posiada osobowość prawną.
2.
Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Partycypacji Społecznej.
3.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
4.
Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
5.
Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej .
§3
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy polityki społecznej .

II.
CELE ZASADY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
§4
Celami Fundacji są:
1)
promowanie działań na rzecz partycypacji społecznej
2)
działalność oświatowo-szkoleniowa na rzecz grup społecznych zagrożonych wykluczeniem ;
3)
promowanie kształcenia przez całe życie;
4)
promocja edukacji przedszkolnej, szkolnej i pozaszkolnej;
5)
prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka;
6)
podejmowanie działań integracyjnych w obszarze edukacji pomiędzy placówkami oświatowymi;
7)
inicjowanie i rozwijanie współpracy z naukowcami i specjalistami krajowymi i zagranicznymi w
zakresie ochrony dziedzictwa, środowiska i zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych;
8)
działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
9)
integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych;
10)
promowanie bezpieczeństwa na drogach i zapobieganie inwalidztwu;
11)
wspierania rozwoju dzieci i młodzieży;
12)
podejmowanie działań na rzecz równości szans kobiet oraz innych grup społecznych zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
13)
podejmowanie działań na rzecz promocji zawodowej kobiet na rynku pracy, wspieranie aktywnej roli
kobiet w społeczeństwie;
14)
angażowanie sektora biznesu w działania Fundacji;
15)
podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz demokracji lokalnej;
16)
promowanie aktywnego obywatelstwa młodych ludzi oraz uczestnictwa w życiu demokratycznym i

17)
18)
19)
20)
21)
22)

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

publicznym;
działanie na rzecz rozwoju wiejskich społeczności lokalnych;
podejmowanie działań na rzecz wspierania inicjatyw młodzieżowych;
podejmowanie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
działania wspierające rozwój gospodarczy oraz małej i średniej przedsiębiorczości w społecznościach
lokalnych w Polsce;
działania na rzecz współpracy międzynarodowej, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
między społeczeństwami;
realizacja międzynarodowych przedsięwzięć poprzez urzeczywistnianie oraz podejmowanie działań
edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska i zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego
poprzez krzewienie języka i kultury;
podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej;
podejmowanie działań na rzecz promocji ludzi młodych na rynku pracy;
podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób po 45 roku życia oraz grup osób
zagrożonych społecznym wykluczeniem;
promocja zatrudnienia, samozatrudnienia oraz przedsiębiorczości wśród ludzi, osób młodych;
współpraca z władzami samorządowymi i rządowymi sprzyjająca celom Fundacji;
współpraca z krajowymi i międzynarodowymi służbami interwencyjnymi w zakresie podnoszenia
kompetencji kadr oraz zwalczania przestępczości w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
działania na rzecz poprawy cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałanie cyberprzestępstwom;

§5
1.
Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego , na rzecz
ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, wyodrębnionej ze względów na szczególną sytuację
życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, w szczególności poprzez:
a)
organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym różnych form kształcenia
ustawicznego dorosłych;
b)
organizowanie konferencji, warsztatów, spotkań, wyjazdów badawczych, wystaw, targów, wymian
specjalistów , szkoleń, konkursów, olimpiad;
c)
merytoryczne wspieranie inicjatyw prowadzących do rozwoju obszarów wiejskich;
d)
współpracę ze środkami masowego przekazu;
e)
współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami;
f)
organizowanie warsztatów z umiejętności nabywania umiejętności wspólnego rozwiązywania
konfliktów, komunikacji stosunków międzyludzkich , dokonywania trafnych wyborów i
podejmowania decyzji, podnoszenie odpowiedzialności;
g)
organizowanie imprez kulturalnych rekreacyjnych i sportowych ;
h)
upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym;
i)
organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rozwijanie turystyki społecznej;
j)
wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej;
k)
rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego;
I)
organizowanie i udział w imprezach promujących bezpieczeństwo na drogach;
m)
prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
n)
fundowanie stypendiów i stażów;
o)
organizowanie prowadzenie różnorodnych form działalności informacyjnej, edukacyjnej i doradczej;
p)
współpraca z podmiotami z sektora JST oraz jednostkami z łańcucha sprawiedliwości;
r)
transfer lub opracowywanie innowacyjnych metod mających na celu rozwiązywanie problemów z
zakresu rynku pracy, polityki społecznej i wyrównywania szans;
2.

Prowadzona przez Fundację nieodpłatna działalność pożytku publicznego jest rachunkowo
wyodrębniona, od pozostałych form działalności ewentualnie prowadzonych przez Fundację.

§6
Fundacja może realizować swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, na rzecz
ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, wyodrębnionej ze względów na szczególną
sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa , w szczególności poprzez:
a)
organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym różnych form kształcenia
ustawicznego dorosłych;
b)
organizowanie konferencji, warsztatów , spotkań, wyjazdów badawczych, wystaw , targów, wymian
specjalistów, szkoleń, konkursów, olimpiad;
c)
merytoryczne wspieranie inicjatyw prowadzących do rozwoju obszarów wiejskich;
d)
współpracę ze środkami masowego przekazu;
e)
współpracę z międzynarodowymi zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami;
f)
organizowanie warsztatów z umiejętności nabywania umiejętności wspólnego rozwiązywania
konfliktów, komunikacji stosunków międzyludzkich, dokonywania trafnych wyborów i
podejmowania decyzji, podnoszenie odpowiedzialności;
g)
organizowanie imprez kulturalnych rekreacyjnych i sportowych;
h)
upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym;
i)
organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rozwijanie turystyki społecznej ;
j)
wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej;
k)
rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego;
I)
organizowanie i udział w imprezach promujących bezpieczeństwo na drogach ;
m)
prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
n)
fundowanie stypendiów i stażów;
o)
organizowanie prowadzenie różnorodnych form działalności informacyjnej, edukacyjnej i doradczej;
2.
W przypadku realizowania celów Fundacji w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego,
działalność ta nie będzie stanowiła działalności gospodarczej, zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 1 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie , w szczególności:
a)
przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na działalność
pożytku publicznego;
b)
wynagrodzenie pobierane za działalność odpłatną nie może przekraczać wynagrodzenia
wynikającego z kalkulacji kosztów tej działalności;
c)
przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej nie przekroczy progu ustawowego wskazanego
w przepisie art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3.
W przypadku realizowania celów Fundacji w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego,
wskazana działalność jest rachunkowo wyodrębniona od pozostałych form działalności
prowadzonych przez Fundację.
1.

III.
FORMY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

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

§7
Fundacja może wyodrębnić dla swej działalności jednostki organizacyjne takie jak: filie, oddziały i
zakłady.
Decyzję o ustanowieniu filii, oddziału lub zakładu oraz o powołaniu i odwołaniu ich dyrektora
(kierownika) podejmuje Zarząd Fundacji.
Decyzję o likwidacji filii, oddziału lub zakładu podejmuje Zarząd Fundacji.
Jednostki organizacyjne takie jak filie i oddziały, wyodrębnione są ze względu na zakres terytorialny
działania.
Jednostki organizacyjne takie jak zakłady, wyodrębnione są ze względu na merytoryczny zakres
działania.
Zakres działania wyodrębnionej jednostki organizacyjnej oraz szczegółowy zakres uprawnień i

obowiązków powołanego dyrektora (kierownika), określa regulamin organizacyjny uchwalony przez
Zarząd Fundacji.

IV.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

1.
2.

§8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową.
§9

Przychody fundacji mogą pochodzić z:
1)
darowizn, spadków, zapisów;
2)
dotacji i subwencji;
3)
zbiórek i imprez publicznych;
4)
majątku fundacji;
5)
odsetek bankowych;
6)
wpływów z działalności statutowej ;
7)
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przychody z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej;

1.
2.

§10
Zarząd Fundacji może w ramach jej majątku tworzyć odrębne fundusze przeznaczone na realizację
poszczególnych celów Fundacji.
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§11
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że
stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

1.
2.
3.

§12
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową
ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy .
Za zobowiązania Fundacji, Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

V.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

1.
2.

3.

§13
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych, po dokonaniu odpowiednich zmian w niniejszym statucie oraz wpisaniu Fundacji do
właściwego rejestru.
W przypadku prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej, dochody z działalności
gospodarczej będą służyć realizacji celów statutowych.

VI. ORGANY FUNDACJI

1.
a)
b)
2.

3.
4.
5.

1.
2.
a)
b)
c)
3.
4.
5.

6.
7.

1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)
d)
5.

§14
Organami Fundacji są:
Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą
jednak otrzymać w uzasadnionych przypadkach zwrot poniesionych i udokumentowanych
wydatków, związanych z tą działalnością.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną
uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Prezesa Zarządu Fundacji.
Do pełnienia funkcji związanych z kontrolą wewnętrzną, nadzorem i prowadzeniem spraw Fundacji,
oraz wybrać jej członków i ustanowić Regulamin Organizacyjny Rady Fundacji.
§ 15
Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji;
Kompetencje Rady:
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
ocena działalności Zarządu dokonywana każdorazowo najpóźniej w styczniu i lipcu każdego roku i
przedstawienie pisemnego sprawozdania Fundatorowi;
Zebrania Rady odbywają się co najmniej raz na sześć miesięcy.
Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady określi przyjęty przez Fundatora regulamin organizacyjny.
Rada podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczący Rady.
Rada składa się z dwóch członków; Przewodniczącego oraz Sekretarza i jest powoływana na
trzyletnią letnią kadencję. Fundator lub jego spadkobiercy wyznaczają każdorazowo
przewodniczącego Rady.
Członków składu Rady powołuje i odwołuje Fundator lub jego spadkobiercy po upływie kadencji.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci
członka Rady; W takim przypadku Fundator powołuje nowego członka na okres do zakończenia
aktualnej kadencji.
§ 16
Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, powoływany przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. Jedyny
członek zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu reprezentuje Fundację na zewnątrz.
Zarząd powoływany jest w drodze uchwały, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego Rady.
Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
złożenia przez Prezesa Zarządu pisemnej rezygnacji „na ręce” Rady Fundacji;
pozbawienia Prezesa Zarządu praw publicznych, na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
śmierci Prezesa Zarządu;
odwołania z pełnienia funkcji Członka Zarządu;
Radzie Fundacji przysługuje uprawnienie odwołania Prezesa Zarządu.

§17
Fundator może zostać Prezesem Zarządu lub Członkiem Rady Fundacji oraz uczestniczyć w działaniach

Fundacji na takich samych zasadach jak pozostali członkowie Zarządu bądź innego organu.

1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
3.
4.
5.
6.

§ 18
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, na zasadach określonych w §18,
19 niniejszego statutu.
Do kompetencji Zarządu należy:
kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
realizacja celów statutowych;
sporządzanie planów pracy i budżetu;
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 17 niniejszego statutu;
zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 17 niniejszego
statutu;
W przypadku gdy Fundator nie jest Członkiem Zarządu, Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać
Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
Zarząd składa corocznie ministrowi właściwemu do spraw pracy polityki społecznej, sprawozdanie z
działalności Fundacji.
Zarząd udostępnia do publicznej wiadomości sprawozdania, o których mowa w ust. 5, w sposób
ustalony uchwałą Zarządu.
Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał.

§ 19
Sposób reprezentacji - zasady zaciągania zobowiązań majątkowych oraz zasady składania oświadczeń woli
we wszystkich innych niż majątkowe sprawach:
1)
2)

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych
składa Prezes Zarządu samodzielnie
w umowie między Fundacją a Prezesem Zarządu oraz w sporze między nimi, Fundację reprezentuje
pełnomocnik powołany przez Radę Fundacji;

VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

§20
Do dokonania zmian statutu Fundacji uprawniony jest Fundator, albo jego spadkobiercy.
Zmiany statutu Fundacji mogą dotyczyć również celów dla jakich Fundacja została powołana.
§21
Fundacja może się połączyć z inną fundacją, w szczególności w celu efektywniejszego realizowania
celów statutowych .
W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator.
§22
Fundacja może ulec likwidacji, między innymi w przypadku osiągnięcia celów dla których została
ustawiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw Pracy Polityki Społecznej o likwidacji
Fundacji.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, za zgodą Fundatora lub Fundator, albo jego spadkobiercy.
Zarząd za zgodą Fundatora lub Fundator, powołuje likwidatora i sprawuje nadzór nad działaniami
likwidacyjnymi.

5.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały
Fundatora lub Zarządu na rzecz działających w RP organizacji, których cele działalności są zbliżone
celów statutowych Fundacji.

