Załącznik 1 do uchwały Nr 3/2014 Rady Fundatorów

STATUT FUNDACJI Elektrownia Inspiracji

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Elektrownia Inspiracji zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez
Fundatorów:
● Sylwię Chojan
● Mateusza Macałka
● Krzysztofa Osóbkę
● Annę Rutz
aktem notarialnym sporządzonym w dniu 12.02.2015 r. przez notariusza Annę Borkowicz
i działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Nr 46 z 1991 r.
z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
§2
Siedzibą Fundacji jest Głuchowo, gmina Wronki, powiat Szamotulski w województwie
wielkopolskim.
§3
Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie
określonym obowiązującymi przepisami prawa.
§4
Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
§5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. polityki
społecznej.
§6
1. Fundacja realizuje swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi

organizacjami.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki, a także przystępować

do spółek i fundacji oraz występować, jako członek wspierający stowarzyszeń.
3. Fundacja

może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
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o podobnym profilu działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§7
Fundacja nie jest związana z żadną partią polityczną ani wyznaniem religijnym.
§8
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§9
Ilekroć w statucie jest mowa o osobach z niepełnosprawnościami, oznacza to osoby, które
mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie
zmysłów, co może w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny
udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. (Konwencja ONZ
o Prawach Osób Niepełnosprawnych Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169.)
ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską w dniu 6 września 2012 r.
Rozdział II
Cele i sposoby realizacji
§ 10

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Podstawowym celem Fundacji jest działanie na rzecz stworzenia warunków do pełnego
i aktywnego udziału osób z osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci i młodzieży oraz ich
rodzin i osób z najbliższego otoczenia poprzez działania takie jak:
promowanie aktywnych postaw i przedsiębiorczości w życiu społecznym i zawodowym,
podnoszenie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności,
zwiększenie dostępności działalności naukowej, oświatowej, edukacyjnej i szkolnictwa
wyższego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
zwiększenie dostępności sportu, rekreacji i turystyki w tym turystyki kwalifikowanej
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
zwiększenie dostępności kultury i sztuki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
zwiększenie dostępności nowoczesnych technologii informacyjnych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami,
wspieranie rozwoju badań o niepełnosprawności i jej skutkach,
przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji krzyżowej, tj. wynikającej z kilku występujących
jednocześnie przyczyn
zwiększanie potencjału osobistego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami,
promowanie, a także wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami,
promowanie prospołecznej i świadomej obywatelskiej postawy wśród osób
z niepełnosprawnościami i osób z ich otoczenia,
wspieranie rodzin i osób z otoczenia osób z niepełnosprawnościami.
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§ 10a

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Równolegle z podstawowym celem działalności określonym w Art. 10 Fundacja realizuje
następujące cele:
promowanie nauki poprzez doświadczenie i uczenia się przez całe życie,
wspieranie wymiany i integracji międzykulturowej,
wspieranie podmiotów ekonomii społecznej i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
wspieranie lokalnych społeczności i obszarów wiejskich,
promowanie sportu, rekreacji, aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia,
promowanie obcowania z kulturą w tym kulturą wyższą i czytelnictwa oraz szeroko
promowanej twórczości artystycznej.
§ 11

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Swoje cele statutowe, określone w § 10 i 10 a, Fundacja realizuje zarówno w formie odpłatnej
jak i nieodpłatnej poprzez:
inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie lub finansowanie szkoleń, konferencji,
seminariów, sympozjów, spotkań, zjazdów naukowych,
inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie lub finansowanie targów, wystaw,
pokazów,
inicjowanie, organizowanie, prowadzenie lub finansowanie konkursów,
tworzenie, prowadzenie, wydawanie, dystrybuowanie, wspieranie i finansowanie
informatorów, czasopism, książek, filmów i innych publikacji multimedialnych,
inicjowanie, organizowanie, prowadzenie lub finansowanie kampanii społecznych,
promocyjnych i informacyjnych,
opracowywanie, wdrażanie, promowanie, wspieranie lub finansowanie rozwiązań
technicznych i organizacyjnych służących realizacji celów,
organizowanie, prowadzenie, wspieranie lub finansowanie staży, praktyk, w tym praktyk
absolwenckich w celu nabywania umiejętności praktycznych,
inicjowanie, tworzenie i wspieranie grup (samo)pomocowych oraz (samo)aktywizacyjnych i
ich sieci,
inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie lub finansowanie innych usług
informacyjnych i doradczych,
nawiązywanie i prowadzenie współpracy z placówkami oświatowymi, opiekuńczowychowawczymi, szkołami wyższymi oraz instytucjami badawczymi,
nawiązanie i prowadzenie współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu działania,
w tym z nieformalnymi grupami inicjatywnymi,
fundowanie stypendiów,
tworzenie, opracowywanie i wspieranie programów edukacyjnych i szkoleniowych,
inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie projektów naukowo
badawczych,
inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie, wspieranie lub finansowanie inicjatyw
edukacyjnych, naukowych oraz dotyczących przedsiębiorczości,
nawiązywanie i prowadzenie współpracy z przedsiębiorstwami i organizacjami
przedsiębiorstw,
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q) nawiązywanie

i prowadzenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego
oraz organami administracji publicznej i państwowej,
r) inicjowanie, organizowanie, promowanie, wspieranie lub finansowanie imprez i wydarzeń
naukowych, gospodarczych, sportowych, kulturalnych lub o charakterze społecznym,
s) nawiązywanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej w szczególności na rzecz
wymiany dobrych praktyk oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań w tym w zakresie
wspierania osób z niepełnosprawnościami,
t) organizowanie wydarzeń i działań turystycznych i z zakresu turystyki kwalifikowanej.
§ 12
1. Fundacja w celu pozyskania środków na realizację celów statutowych , obok odpłatnej
i nieodpłatnej działalności statutowej może prowadzić działalność gospodarczą w
rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
2. .Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie
a) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
b) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację w ramach działalności gospodarczej zostanie
przeznaczona wyłącznie na realizację celów statutowych.

Rozdział III
Organy Fundacji
§ 13
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundatorów,
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
c) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
2. Rada Fundatorów może podjąć decyzję o powołaniu i likwidacji innych organów Fundacji.

§ 14
1. Radę Fundatorów tworzą Fundatorzy wskazani w akcie notarialnym o którym stanowi

§ 1 niniejszego Statutu.
2. Rada Fundatorów podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał podjętych

zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady
Fundatorów.
3. Do kompetencji Rady Fundatorów należy:
a)
b)
c)
d)

określanie kierunków działalności Fundacji,
nadzór nad działalnością Fundacji,
zatwierdzanie rocznych programów działania Fundacji oraz jej planów finansowych,
podejmowanie uchwał o przystąpieniu do spółek lub fundacji,
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e)
f)
g)
h)

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji,
dokonywanie zmian w statucie Fundacji,
podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji Fundacji.

4. W razie śmierci Fundatora pozostali członkowie Rady Fundatorów mogą dokonać w drodze
uchwały podjętej jednomyślnie w obecności wszystkich pozostałych członków Rady
Fundatorów - powołania brakującego członka Rady Fundatorów, który będzie wykonywał
uprawnienia zmarłego członka Rady Fundatorów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
5. Jeżeli Fundator przed swą śmiercią powołał swojego przedstawiciela do Rady Fundatorów,
przedstawiciel ten przejmuje wykonywanie wszelkich uprawnień przysługujących zmarłemu
Fundatorowi, który go powołał do udziału w Radzie Fundatorów.
§ 15
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób
2. Zarząd powoływany jest na okres 2 lat.
3. Członek Zarządu może wielokrotnie zostać powołany w skład Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności ¾

członków zarządu. W przypadku równej liczby głosów głos decydujący należy do Prezesa
Zarządu.
5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych,

składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
6. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających

łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 16
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
b) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
c) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji,
d)
e)
f)

g)
h)
i)

ogłaszanie tych sprawozdań oraz przedkładanie właściwym organom,
zarządzanie majątkiem Fundacji,
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, grantów i dotacji,
podejmowanie decyzji o zatrudnieniu i ustalanie warunków zatrudnienia dla
pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów
cywilnoprawnych,
nawiązywanie współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu
działania,
składanie sprawozdań ze swojej działalności Radzie,
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w szczególności wobec organów państwowych,
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osób fizycznych i prywatnych w Polsce oraz za granicą.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
4. Zarząd może ustanowić pełnomocnika do realizacji pewnych działań.
5. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa i Wiceprezesa.
6. Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Radzie Fundacji, na jej wniosek, wszelkiej

dokumentacji związanej z kontrolą oraz złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
§ 17
1. Mandat członka Zarządu wygasa:

z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji,
z chwilą jego odwołania z funkcji członka Zarządu,
z chwilą jego śmierci,
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego, w tym za umyślne przestępstwo skarbowe,
e) całkowitej lub częściowej utraty zdolności do czynności prawnych.
a)
b)
c)
d)

2. Odwołania z funkcji członka Zarządu może dokonać Rada Fundatorów co najmniej ¾ głosów.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, lub Rady Fundacji, skład osobowy tych

władz uzupełniany jest w drodze kooptacji nie więcej niż 1/3 składu.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu, Rada Fundatorów podejmuje decyzje

o rozwiązaniu Zarządu a następnie powołaniu kolejnego.
§ 18
1. Rada Fundacji jest powoływana i odwoływana przez Radę Fundatorów.
2. Rada jest powoływana do sprawowania kontroli nad działalnością Fundacji.
3. Kadencja Rady trwa 2 lata.
4. Rada składa się z minimum 3 lub 5 osób, niebędących członkami Zarządu, ani Rady

Fundatorów. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
5. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą upływu kadencji, śmierci, odwołania przez Radę

Fundatorów, zrzeczenia się członkostwa lub zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.
17 ust. 1 niniejszego statutu.
6. Członkowie Rady:
f) nie pozostają z którymkolwiek z członków Zarządu w stosunku pokrewieństwa,

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
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g) nie są skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
h) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8
Ustawy z dn. 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi.
3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.
4. Ustalenia z posiedzeń Rady Fundacji zapisywane są w formie uchwał.
5. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej ¾ liczby członków. W przypadku równej liczby głosów głos
decydujący należy do Przewodniczącego Rady Fundatorów.
§ 19
Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
a) okresowa kontrola nad całokształtem działalności Fundacji, co najmniej raz rocznie,
b) zatwierdzanie sprawozdań finansowych przedkładanych przez Zarząd na mocy uchwały
podjętej zgodnie z § 18 ust. 5
c) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków w sprawie działalności Fundacji oraz
zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Fundacji,
d) przedstawienie raportu okresowego Radzie Fundatorów z przyjęcia lub odrzucenia
sprawozdań Zarządu,
e) udzielanie absolutorium Zarządowi.
Rozdział IV
Majątek Fundacji
§ 20
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych),
z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczony na działalność gospodarczą, a także inne
mienie nabyte przez fundację w toku działania, w szczególności rzeczy ruchome,
nieruchomości, fundusze i wartości niematerialne i prawne.
§ 21
Źródłami powstania majątku Fundacji są:
a) darowizny, zapisy i spadki i inne świadczenia,
b) dochody z działalności gospodarczej,
c) dochody z majątku Fundacji,
d) dotacje, subwencje,
e) inne źródła zgodne z obowiązującymi przepisami.
§ 22
1. Fundacja

prowadzi gospodarkę
z obowiązującymi przepisami.

finansową
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oraz

rachunkowość

zgodnie

2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona

od działalności statutowej.
§ 23
1. Fundacja dba o przejrzystość działania.
2. Nie jest możliwe:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków, 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,
zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków, 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,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Fundacji,
d) realizowanie na szczególnych zasadach zakupów towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub
pracownicy oraz ich osób bliskich.
§ 24
3. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów przy

obecności minimum 3/4 członków zwykłą większością głosów, wyznaczając
jednocześnie likwidatora Fundacji.
4. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na
ochronę zdrowia i pomoc społeczną.
5. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 25
Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego
powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów
statutowych Fundacji.
§ 26
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.
§ 27
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W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy prawa.
§ 28
1. Rada Fundatorów może podjąć decyzję o połączeniu z inną fundacją ustalając
jednocześnie warunki połączenia.
2. Rada Fundatorów może dokonać zmiany celów Fundacji.
3. Rada Fundatorów może dokonać zmiany statutu przy obecności minimum 3/4
członków zwykłą większością głosów.
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