STATUT FUNDACJI
Niwa Edukacji i Rozwoju

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Niwa Edukacji i Rozwoju, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Ryszarda Stawowego (repertorium 238/2009 oraz
697/2009) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z
1991 r. Nr 46, poz.203 z późn. zm.) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, innych właściwych aktów prawnych oraz postanowień niniejszego
statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest Poznań
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
3. Fundacja może posługiwać się skrótem nazwy w języku polskim w brzmieniu Fundacja NIWA
i skrótem nazwy w wybranych językach obcych.
§4
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić swoją działalność poza granicami kraju, w szczególności na terenie Unii
Europejskiej z poszanowaniem obowiązujących w tej materii przepisów prawa.
§5
1. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały, zakładać filie i zakłady, a także inne placówki
terenowe i inne instytucje. Ponadto Fundacja może przystępować do spółek i Fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
3. Fundacja może używać pieczęci i znaku.
4. Nazwa, znak i pieczęć Fundacji są prawnie zastrzeżone.
5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz
działalności związanej z celami statutowymi.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
1. Głównym celem Fundacji jest edukacja i rozwój w zakresie idei społeczeństwa obywatelskiego
oraz zrównoważonego rozwoju.
2. Ponadto Fundacja może prowadzić działalność nastawioną na (cele szczegółowe):
a) inicjowanie, wspieranie i propagowanie politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej
aktywności obywateli;
b) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; promocję
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
c) naukę, edukację, oświatę i wychowanie; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ekologii promocji i organizacji wolontariatu;
d) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami; działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne;
e) działalność charytatywną; pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
f) ochronę i promocję zdrowia;
g) upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn; upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; upowszechnianie
i ochrony praw konsumentów;
h) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność wspomagającą rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
i) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich środowiska;
j) wsparcie finansowe, infrastrukturalne, organizacyjne, szkoleniowe oraz wszelkie inne
przyczyniające się do wzmocnienia funkcjonowania Stowarzyszenia Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP.
§7
1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) organizowanie: warsztatów, szkoleń, treningów, obozów, paneli dyskusyjnych, konferencji,
kampanii społecznych, wystaw i innych przedsięwzięć o podobnych charakterze;
b) działalność turystyczną, promocję i organizację wypoczynku dzieci, młodzieży i osób
dorosłych;
c) prowadzenie ośrodków i placówek edukacyjnych, wypoczynkowych i innych;
d) prowadzenie działalności wydawniczej;
e) współpracę z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, sektorem biznesu oraz
wszelkimi innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, a także osobami fizycznymi
zainteresowanymi realizacją celów statutowych Fundacji;
f) prowadzenie działalności dobroczynnej i charytatywnej oraz promocję i organizację
wolontariatu;
g) organizowanie pomocy i samopomocy obywatelskiej;
h) udzielanie pomocy w organizowaniu wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych
w dziedzinach przyczyniających się do rozwoju celów statutowych Fundacji;
i) wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;
j) prowadzenie badań i analiz;

k) udzielanie stypendiów osobom fizycznym lub darowizn na rzecz osób prawnych realizujących
w swojej działalności cele zbliżone do celów statutowych Fundacji;
l) promocję i organizację zatrudnienia i aktywizacje zawodową;
m) działalność polegająca na udostępnianiu produktów i urządzeń;
n) prowadzenia Biura Fundacji oraz obsługę administracyjną działań Fundacji;
o) inną działalność mogącą wesprzeć realizację celów statutowych.
2. Realizacja celów statutowych ma charakter działalności nieodpłatnej pożytku publicznego.
§8
Fundacja może zakładać oddziały, filie, organizacje i kluby osób fizycznych oraz prawnych wspierające
jej działalność.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2200 zł oraz środki finansowe,
nieruchomości
i
ruchomości
nabyte
przez
Fundację
w
toku
jej
działania.

§10
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) subwencji osób prawnych, dotacji i grantów,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5) działalności gospodarczej.
§11
1. Do wydawania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym zaciągania zobowiązań finansowanych
upoważnione są dwie osoby spośród członków Zarządu działające łącznie, w tym Prezes lub
Prezeska albo jeden z Wiceprezesów.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
3. Oświadczenia woli w zakresie zatrudniania członków Zarządu wydaje Przewodniczący lub
Przewodnicząca Zgromadzenia Fundatorów.
§12
1. Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walucie polskiej oraz w walutach obcych na
rachunkach bankowych i korzystania z nich zgodnie z prawem.
2. Fundacja nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość
15.000,00 EUR (słownie: piętnaście tysięcy euro) również w drodze więcej, niż jednej operacji.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§13
1. Organami Fundacji są:
a) Zgromadzenie Fundatorów;
b) Zarząd Fundacji;
c) Rada Fundacji.
2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
członków chyba, że postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego lub Przewodniczącej obrad.
§14
1. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji.
2. Zgromadzenie Fundatorów stanowi Fundator.
3. Fundator może powołać w skład Zgromadzenia Fundatorów inne osoby fizyczne lub prawne
w liczbie 1-3. W razie ustąpienia lub odwołania przez Fundatora członka Zgromadzenia
Fundatorów, Fundator powołuje nowego członka.
§15
1. Pracami Zgromadzenia Fundatorów kieruje Przewodniczący lub Przewodnicząca powołany/a przez
Zgromadzenie ze swego grona.
2. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów mogą działać w Zgromadzeniu przez swoich
pełnomocników.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, a jego oryginał lub
uwierzytelniony odpis musi być załączony do protokołu danego posiedzenia.
§16
1. Zgromadzenie Fundatorów zwoływane jest w zależności od potrzeb przez Fundatora z jego
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zgromadzenia.
2. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.
§17
Do kompetencji Zgromadzenia należą:
1) uchwalenie głównych kierunków działalności Fundacji,
2) zatwierdzenie programów działania Fundacji,
3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji i innych organów Fundacji
z zaznaczeniem ich funkcji,
4) kontrola pracy Zarządu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
5) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z jego działalności,
6) uchwalanie zmian statutu i celów statutowych,
7) wykonywanie kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji,
8) propagowanie celów, dla których powstała Fundacja,
9) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji i innych organów Fundacji
10) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych
środków finansowych,
11) uchwalanie budżetu Fundacji na dany rok obrachunkowy,

12) wyrażanie zgody na rozporządzenie majątkiem Fundacji przez Zarząd,
13) inne sprawy określone statutem.
§18
Zarząd Fundacji jest powoływany oraz odwoływany przez Zgromadzenie Fundatorów i składa się z 2
do 5 osób, w tym:
- Prezesa lub Prezeski
- 1 do 2 Wiceprezesów
- Członków.
§ 19
Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone w myśl przepisów i statutu dla innych
organów Fundacji, a w szczególności:
1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji w zakresie jej celów statutowych,
4) prowadzenie list ofiarodawców,
5) decydowanie o przeznaczeniu zgromadzonych środków,
6) sporządzanie dla Zgromadzenia Fundatorów rocznych sprawozdań z działalności Zarządu,
7) sporządzanie sprawozdań o działalności Fundacji stosownie do art.12 ustawy o fundacjach,
8) sporządzanie informacji o działalności Fundacji na każde żądanie Zgromadzenia Fundatorów,
9) utworzenie Biura Fundacji i opracowanie jego regulaminu,
10) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia
i nagrody dla pracowników Fundacji.
11) wykonywanie uchwał podjętych przez Zgromadzenie Fundatorów,
12) decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
13) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji.
§ 20
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i są protokołowane.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin

Pracy

Zarządu.

§ 21
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
§ 22
Prezes lub Prezeska Zarządu obowiązany/a jest zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek
Zgromadzenia Fundatorów lub co najmniej dwóch członków Zarządu w terminie 7 dni od daty
otrzymania wniosku.
§ 23
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Prezeska, a w wypadku niemożności działania Prezesa lub
Prezeski - jeden z Wiceprezesów.

§ 24
Członkowie Zarządu winni być zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu z podaniem
porządku obrad przynajmniej na trzy dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
§ 25
W zakresie swoich kompetencji Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej 2/3 jego członków, w tym Prezesa lub Prezeski albo jednego z dwóch Wiceprezesów.
W razie równości głosów decyduje głos Prezesa lub Prezeski albo Wiceprezesa lub Wiceprezeski
kierującego/j czasowo pracami Zarządu.
§ 26
Działalnością bieżącą Zarządu kieruje Prezes lub Prezeska, a w razie czasowej przeszkody, jeden
z Wiceprezesów.
§ 27
Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
1) złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu,
2) śmierci Członka Zarządu,
3) odwołania Członka Zarządu przez Zgromadzenie Fundatorów.
§ 28
Zarząd może powołać Biuro Fundacji i jego Dyrektora lub Dyrektorkę.
§ 29
Do zadań Biura Fundacji należą:
1) obsługa administracyjna organów Fundacji,
2) bieżąca obsługa administracyjna związana z działalnością Fundacji.

§ 30
Biuro Fundacji i jego Dyrektor lub Dyrektorka działają w oparciu o Regulamin Biura i pełnomocnictwa
udzielone przez Zarząd Fundacji.
§ 31
Wynagrodzenie pracowników Fundacji jest wypłacane ze środków wypracowanych przez Fundację
bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez Fundatora.
§ 32
1. Zgromadzenie Fundatorów może powołać Radę Fundacji.
2. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu
i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
3. Rada Fundacji jest powoływana przez Zgromadzenie Fundatorów na okres 4 lat i składa się z 3
osób, w tym:

- Przewodniczącego lub Przewodniczącej,
- Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczącej,
- Sekretarza.
4. Do czasu powołania Rady Fundacji uprawnienia kontrolno–nadzorcze przysługują Zgromadzeniu
Fundatorów.
§ 33
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) wykonywanie kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji,
2) inicjowanie kierunków działalności Fundacji,
3) propagowanie celów, dla których powstała Fundacja,

§ 34
Rada Fundacji wyraża opinie w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

§ 35
Rada Fundacji ma prawo inicjować kierunki działań Fundacji

§ 36
1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący lub Przewodnicząca wysyłając pisemne
zaproszenia, które powinny dotrzeć do każdego członka Rady co najmniej na 14 dni przed datą
posiedzenia.
2. Zasady zwoływania posiedzeń, podział pracy oraz szczegółowe zasady funkcjonowania Rady
Fundacji określi Regulamin Rady Fundacji.

§ 37
1. Rada Fundacji jest władna podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu i głosowaniu bierze udział
co najmniej 2/3 członków, w tym Przewodniczący lub Przewodnicząca.
2. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
§ 38
Z posiedzeń Rady Fundacji należy sporządzać protokoły.
§ 39
Rada Fundacji składa Zgromadzeniu Fundatorów coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 40
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionego
zakładu. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi. Decyzje
o powołaniu zakładu i jego kierowaniu podejmuje Zarząd Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje także likwidatorów
i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
3. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu,
określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
4. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na
wynagrodzenia w Fundacji określa Zarząd Fundacji.
5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych.
6. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.
7. Zakres działalności gospodarczej Fundacji (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
7.1 EDUKACJA, w tym: (85.59) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
(85.60) Działalność wspomagająca edukację
7.2 DORADZTWO, w tym: (70.21) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; (70.22)
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
(69.10) Działalność prawnicza; (69.20) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo
podatkowe; (71.20) Badania i analizy techniczne
7.3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym:
(82.11)
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; (82.19) Wykonywanie
fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
wspomagająca prowadzenie biura; (82.20) Działalność centrów telefonicznych; (82.30)
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; (82.99) Pozostała
działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
7.4 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI , w tym: (63.11) Przetwarzanie danych;
zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność ; (63.12) Działalność
portali internetowych; (63.91) Działalność agencji informacyjnych ; (63.99) Pozostała
działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
7.5 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, w tym: (74.10)
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; (74.20) Działalność fotograficzna;
(74.30) Działalność związana z tłumaczeniami; (74.90) Pozostała działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
7.6 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE , w tym: (72.20) Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
7.7 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ, w tym: (73.11) Działalność agencji
reklamowych; (73.12) Działalność związana z reprezentowaniem mediów; (73.20) Badanie
rynku i opinii publicznej
7.8 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, w tym: (58.11) Wydawanie książek; (58.12) Wydawanie
wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); (58.13) Wydawanie gazet; (58.14)
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; (58.19) Pozostała działalność wydawnicza;
(58.29) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
7.9 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW
TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH , w tym: (59.11) Działalność
związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; (59.12) Działalność

postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi ;
(59.13) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
; (59.14) Działalność związana z projekcją filmów ; (59.20) Działalność w zakresie nagrań
dźwiękowych i muzycznych
7.10 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM, w tym: ( 78.10) Działalność związana
z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; (78.20) Działalność agencji
pracy tymczasowej; (78.30) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU
§ 41
1.
2.

Zmiany statutu i celów statutowych może dokonać Zgromadzenie Fundatorów.
Zmiana statutu i celów statutowych następuje w formie i trybie przewidzianym dla jego
ustanowienia.

ROZDZIAŁ VII
POŁĄCZENIE FUNDACJI
§ 42
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
§ 43
1.
2.

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie
Fundatorów.
ROZDZIAŁ VIII
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 44

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i jej majątku bądź w razie
zrealizowania celów statutowych.
§ 45
O likwidacji Fundacji decyduje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały,
a przeprowadza ją Zarząd.
§ 46
1. O przeznaczeniu majątku likwidowanej Fundacji decyduje Zgromadzenie Fundatorów.
2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zgromadzenia Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
realizujących cele zbieżne z celami zapisanymi w niniejszym statucie.

